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Παντιέρα για 
1,80 στο γάλα 
σηκώνουν 
οι Θεσσαλοί

Πανικός για το σκληρό
στα 40 λεπτά το εμπόριο 
Τεράστια αναστάτωση έχει προκαλέσει στις τάξεις των καλλιεργητών η ξαφνική μείωση της τιμής 

στο ελεύθερο εμπόριο για το σκληρό σιτάρι από τα 50 προ εβδομάδος στα 40 λεπτά το κιλό σήμερα

Με το µοντέλο συνδεδεµένης 
προτείνει η ΕΘΕΑΣ να καταβληθεί 
το πριµ για ζωοτροφές. σελ. 8

Ιούλιο α’ δόση 
Νέων, Οκτώβρη 
πληρώνονται 
οι ενστάσεις

σελ. 6

Πριν ξεκινήσει 
η σύγκλιση, 
κάτω 13-20% 
τα δικαιώματα

σελ. 4

Τρέχει η διορία 
για συμβάσεις 
δικαιούχων 
στα Βιολογικά 

σελ. 16

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Με 12 ευρώ
το κεφάλι 
για ζωοτροφές

Έρχονται σιτηρά από Ουκρανία 
Αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά µαλακού σιταριού 
και ζωοτροφών η συµφωνία που απελευθερώνει µεγάλες 
ποσότητες από Ουκρανία µέσω Μαύρης Θάλασσας. σελ. 13
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Θέµα χρόνου θεωρείται η «κατάκτηση» των 65 λεπτών στην 
τιµή της ελαιοκράµβης, µε µειωµένη παραγωγή στα πιο πολλά 
εγχώρια παραγωγικά κέντρα. ∆ιαδοχικές αναγγελίες για 
µείωση της τιµής παραγωγού στην εγχώρια αγορά σκληρού 
σίτου, µε ταυτόχρονες απώλειες από 18 έως 23 ευρώ στη νέα 
λίστα της Φότζια. Πάγωσαν οι κουβέντες για προπωλήσεις 
νέας σοδειάς βάµβακος, µόνο θετικό το ισχυρό δολάριο. 

Καρπόκαψα στις καρυδιές
Η καρπόκαψα (cydia pomonella) ένας 
από τους σηµαντικότερους εχθρούς της 
καρυδιάς, µε απώλειες παραγωγής που 
µπορούν να κυµανθούν από 40-70% 
ανάλογα το επίπεδο προσβολής. Από τα 
δεδοµένα του δικτύου φεροµονικών 
παγίδων του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου διαπιστώνεται 
ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της δεύτερης 
γενεάς του καρποφάγου εντόµου. 
Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν 
διαφοροποίηση, µε τον αριθµό τους 
από χαµηλά ως µέτρια επίπεδα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, 
οι παραγωγοί θα πρέπει να 
παρακολουθούν τις παγίδες που 
έχουν τοποθετήσει στα κτήµατά τους, 
δεδοµένου ότι υπάρχουν και 
περιπτώσεις µηδενικών συλλήψεων. 
Όταν διαπιστωθούν συλλήψεις 
ή ενδείξεις προσβολής συστήνεται 
ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην πλήρη κάλυψη των 
δέντρων µε το ψεκαστικό υγρό. 
Η όποια επανάληψη του ψεκασµού 
θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των 
προσβολών, τη διάρκεια δράσης 
του φαρµάκου που χρησιµοποιήθηκε 
και τις καιρικές συνθήκες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 9-7-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά 
τις µεσηµβρινές και τις 
απογευµατινές ώρες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές λίγες 
νεφώσεις. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες διευθύνσεις, 
κατά τόπους στο βόρειο Ιόνιο και 
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε πτώση κυρίως στα βόρεια.

Κυριακή 10-7-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες µε τοπικούς 
όµβρους κυρίως στα ορεινά. 
Άνεµοι µέτριας έντασης κατά 
τόπους στα ανατολικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 11-7-2022 
και Τρίτη 12-7-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες, 
µε πιθανότητα για τοπικούς 
όµβρους στα ορεινά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά και το 
Αιγαίο, κατά τόπους στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ανατολικά ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 13-7-2022 έως
Παρασκευή 15-7-2022
Σχεδόν αίθριος καιρός στην 
ανατολική και νότια χώρα. 
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες 
νεφώσεις πρόσκαιρα αυξηµένες 
τις µεσηµβρινές και τις 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους ισχυροί 
στο Αιγαίο και στα ανατολικά 
τοπικά έως πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση, 
κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ, στα πελάγη 
ισχυροί 6-7 µποφόρ, 
κατά τόπους στο 
Αιγαίο πολύ ισχυροί 
έως 8 µποφόρ.
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Για όποιον δεν το κατάλαβε η υποχώρηση στις 
τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων είναι 
ήδη εδώ. Όπως επισηµαίνουν οι αναλυ-
τές των αγορών, ένα κύµα πτωτικών πι-
έσεων διατρέχει τις τελευταίες εβδοµά-
δες πολλά από τα αγροτικά προϊόντα, µε-
ταξύ αυτών το σκληρό και το µαλακό σι-
τάρι, το κριθάρι, τη σόγια, το καλαµπόκι, 
το βαµβάκι αλλά και τα µαγειρικά έλαια. 

Αυτό το οποίο αναφέρεται σ’ αυτή τη φάση 
ως αιτία της αποκλιµάκωσης είναι το κλί-
µα αβεβαιότητας για την πορεία της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, αλλά και το γεγο-
νός ότι οι υψηλές τιµές των εµπορευµά-
των που εδώ και µήνες επιδρούν αρνη-
τικά τη ζήτηση, ενεργοποιούν τελευταία 
µια απότοµη διόρθωση των τιµών. 

Βεβαίως, η διόρθωση αυτή επιταχύνθηκε όταν 
οι νέες σοδειές σιτηρών στην Ευρώπη άρ-
χισαν να παίρνουν το δρόµο για τις αγο-
ρές, αποφορτίζοντας την επιβαρυµένη 
κατάσταση που επικρατούσε τους προη-
γούµενους µήνες στο πεδίο της ζήτησης. 
Εξαίρεση από τη γενικευµένη εικόνα υ-
ποχώρησης δεν αποτελεί πλέον ούτε το 
σκληρό σιτάρι, το οποίο στην εγχώρια α-
γορά έχασε ήδη 10 λεπτά το κιλό ή 20% 
περίπου. Κι αυτό παρά τις µειωµένες απο-
δόσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική. Ή-
δη οι χρηµατιστηριακές αγορές προεξο-
φλούν την καλή παραγωγή που αναµέ-
νεται τους επόµενους µήνες από τον Κα-
ναδά και τη Βόρεια Αµερική.  

Αισθανόµαστε την ανάγκη να τα πούµε όλα 
αυτά, γιατί η εικόνα της αγροτικής πα-
ραγωγής στη χώρα µας παραµένει εύ-
θραυστη και θα είναι κρίµα αν οι Έλλη-
νες καλλιεργητές δεν καταφέρουν να 
κατοχυρώσουν σε σηµαντικό βαθµό αυ-
τή την ευκαιρία. Υπενθυµίζεται ότι η ά-
νοδος της περασµένης χρονιάς ήρθε κά-
πως αργά και σίγουρα µετά τη συγκο-
µιδή για τους παραγωγούς σιτηρών της 
χώρας µας, µε αποτέλεσµα οι περισσότε-
ροι να µην επωφεληθούν, ενώ φέτος οι 
αυξηµένες προσδοκίες έχουν κάνει πολ-
λούς να… περιµένουν.  

Για να θυµηθούµε µια ακόµα από τις γνω-
στές ρήσεις του θρυλικού αµερικανού 
επενδυτή των χρηµατιστηρίων, Warren 
Buffett, «ποτέ δεν αγόρασα στην πιο χα-
µηλή τιµή, ποτέ δεν πούλησα στην υψη-
λότερη κι όµως είµαι πλούσιος». Ή επί 
το λαϊκότερον... πούλα και µετάνιωνε! 
Οι αγορές και δη οι χρηµατιστηριακές α-
ποτελούν σύνθετη υπόθεση για να µπο-
ρεί ένας παραγωγός να τις τιθασεύσει. 
Πολλώ δε µάλλον όταν οι παραγωγές α-
κολουθούν συγκεκριµένους κύκλους, 
όταν ο χρόνος ζωής των προϊόντων εί-
ναι πεπερασµένος και όταν τα κεφάλαια 
που απαιτούνται για την… αναµονή, συ-
νήθως δεν υπάρχουν.               Agrenda

Ο Warren Buffett 
και το σκληρό σιτάρι 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,01770

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,32315

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99085

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84921

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
138,365

• Για ένα ευρύ φάσµα καλλιεργειών τα νέα 
Rex 3 Stage V της Landini σελ. 20-37
• Από Σεπτέµβριο αξιολόγηση αιτήσεων 
της δράσης για τα αρδευτικά σελ. 18-19

• Καθ’οδόν ρύθµιση για αποζηµιώσεις στο 
100% της ασφαλιζόµενης αξίας σελ. 42
• Η SIAL επιστρέφει µε νέες τάσεις στα 
τρόφιµα, στη σκιά της ακρίβειας σελ. 45

• Μία ανάσα από τα 65 λεπτά η τιµή 
παραγωγού για την ελαιοκράµβη σελ. 35
• Πτώση στο σκληρό σε Ιταλία και Γαλλία 
µε φόντο τη σοδειά του Καναδά σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων που 
κατέχουν το 2022 θα πορευθούν και 
το 2023 οι αγρότες σύµφωνα µε α-
σφαλείς πληροφορίες της Agrenda, 
παρά την εκ του αντιθέτου παραφιλο-
λογία που έχει αναπτυχθεί το τελευ-
ταίο διάστηµα. ∆ηλαδή, παραγωγός 
µε 100 στρέµµατα καλαµπόκι, δη-
λώνει φέτος στο ΟΣ∆Ε 7 δικαιώµα-
τα αροτραίων που καλύπτουν τα 70 
στρέµµατα. Τα υπόλοιπα 30 είναι αυ-
τό που λέµε «ορφανά». Το 2023 δη-
λώνει τα ίδια στρέµµατα. Τα δικαιώ-
µατα που έχει συνεχίζουν να είναι 7 
στον αριθµό τους, καλύπτοντας και 
πάλι 70 στρέµµατα και δεν µοιράζο-
νται σε ολόκληρη την επιλέξιµη έκτα-
ση. Το µόνο που αλλάζει είναι η αξία 
τους µε βάση το µοντέλο σύγκλισης. 
Για να γίνει πιο κατανοητό το σύστη-
µα δικαιωµάτων της νέας περιόδου, 
να σηµειωθούν τα εξής:

Τα κύρια σηµεία για τη βασική 
ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ 

  Καµία νέα κατανοµή δικαιωµάτων 
το 2023, δεν υπάρχει έτος αναφοράς.

Ο αριθµός δικαιωµάτων µένει ο 
ίδιος, αλλά η αξία τους σε κάθε αγρο-
νοµική περιφέρεια ενίσχυσης αλλά-
ζει για να προσεγγίζει ετησίως τον 

µέσο όρο. Μέχρι το 2026 να έχουν ί-
ση αξία για όλους.

  Η µετάβαση από την αρχική µο-
ναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης του 2023 στην τελική 
µοναδιαία αξία τους το 2026 πραγµα-
τοποιείται σε τέσσερα ετήσια ίσα βή-
µατα, αρχής γενοµένης από το 2023.

  Για την τήρηση των περιφερει-
ακών ανώτατων ορίων η αξία των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης θα προσαρµό-
ζεται γραµµικά κάθε χρόνο. Τα περι-
φερειακά ανώτατα όρια ετησίως εί-
ναι 408.026.727 ευρώ στα αροτραία, 
246.068.750 ευρώ στις µόνιµες καλ-
λιέργειες και 236.916.659 ευρώ στα 
βοσκοτόπια. Τα παραπάνω ποσά πα-
ραµένουν σταθερά, και όταν αυξάνε-
ται ο αριθµός δικαιωµάτων (λόγω της 
ετήσιας κατανοµής από το Εθνικό Α-
πόθεµα), ο µέσος όρος πέφτει. Σε αντί-
θετη περίπτωση (σπανιώς) ανεβαίνει. 

∆εν θα υπάρχει καµία προστασία 
(π.χ κόφτης 30%) στη µείωση των δι-
καιωµάτων υψηλής αξίας, τα οποία θα 

χρηµατοδοτήσουν την άνοδο στην αξία 
των χαµηλών δικαιωµάτων ετησίως. 

Οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων θα 
συνεχιστούν κανονικά σε όλη τη διάρ-
κεια της προγραµµατικής περιόδου. 

Πώς υπολογίζεται η αξία των 
δικαιωµάτων το 2023 σε σχέση 
µε το 2022

Για να καταλάβει ένας αγρότης τι 
γίνεται µε τα δικαιώµατά του το 2023, 
θα πρέπει να πάρει µπροστά του την 
κατάσταση του ΟΣ∆Ε. Εκεί «µετράει» 
µόνο τη βασική ενίσχυση που πληρώ-
θηκε και όχι το πρασίνισµα. ∆ηλαδή, 
βλέπει αριθµό δικαιωµάτων ανά πε-
ριφέρεια ενίσχυσης µε τα οποία διαι-
ρεί τη συνολική βασική ενίσχυση σε 
κάθε αντίστοιχη περιφέρεια. Από ε-
κεί προκύπτει η αξία δικαιώµατος α-
νά εκτάριο (10 στρέµµατα) σε κάθε 
περιφέρεια. Απευθείας σε αυτά τα 
ποσά εφαρµόζει µείωση για το 2023: 

Αροτραίες: 20,5%
Μόνιµες καλλιέργειες: 19,5%
Βοσκοτόπια: 13,1%

Αν πλέον η αξία τους είναι µεγα-
λύτερη από: 231,39 ευρώ ανά εκτά-
ριο στα αροτραία, 291,75 ευρώ ανά 
εκτάριο στις δενδρώδεις και 189,59 
ευρώ ανά εκτάριο στα βοσκοτόπια, ε-
τησίως θα µειώνεται η αξία µέχρι να 
φτάσει αυτά τα ποσά το 2026. Αν εί-
ναι µεγαλύτερη τότε θα αυξάνεται. 

Με το καλημέρα το 2023  
μείωση 13-20% στα δικαιώματα  

Με τον ίδιο αριθμό 

δικαιωμάτων του 

2022 θα πορευθούν 

το 2023 οι αγρότες, 

ενώ τα νέα 

δημοσιονομικά όρια 

φέρνουν οριζόντια 

μείωση πριν τη 

σύγκλιση 20,5% στα 

αροτραία, 19% στα 

δέντρα και 13% στα 

βοσκοτόπια 

Λόγω Αποθέµατος
Όταν αυξάνεται ο αριθµός 

των δικαιωµάτων λόγω της 
ετήσιας κατανοµής από το 
Εθνικό Απόθεµα, ο µέσος 

όρος της αξίας τους πέφτει

Τα ίδια
Παραγωγός µε 100 
στρέµµατα καλαµπόκι, 
δηλώνει φέτος στο ΟΣ∆Ε 
7 δικαιώµατα αροτραίων 
που καλύπτουν τα 70 
στρέµµατα. Τα υπόλοιπα 
30 είναι αυτό που λέµε 
«ορφανά». Το 2023 θα 
έχει τον ίδιο αριθµό 
δικαιωµάτων. 

4 βήματα
Η µετάβαση από την 
αρχική µοναδιαία αξία των 
δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης του 2023 στην 
τελική µοναδιαία αξία τους 
το 2026 πραγµατοποιείται 
σε τέσσερα ετήσια ίσα 
βήµατα, αρχής γινοµένης 
από το 2023.

Όρια
Η αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης θα 
προσαρµόζεται γραµµικά 
κάθε χρόνο. Τα 
περιφερειακά ανώτατα 
όρια ετησίως είναι 
408.026.727 ευρώ στα 
αροτραία, 246.068.750 
ευρώ στις µόνιµες 
καλλιέργειες και 
236.916.659 ευρώ 
στα βοσκοτόπια.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2022 ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2022

ΑΡΟΤΡΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
�ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α 10 5 6 300 120 500

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Β 5 10 0 150 400 �

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γ 20 0 0 500 � �

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023 ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023

ΑΡΟΤΡΑΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
�ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Α 10 5 6 238 104 402

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Β 5 10 0 119 347 �

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Γ 20 0 0 397 � �

ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ 2023

ΑΞΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ �ΕΥΡΩ/
ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
�ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ�

236 125 374

147 308 �

356 � �
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 

ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΟΡΥΖΩΝΩΝ

ΝΙΤΡΙΚΑ 

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΘΗΡΑΣ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά την εξόφληση όλων των εκκρεµοτή-
των της περσινής χρονιάς, που ολοκληρώ-
θηκε αισίως την περασµένη Τρίτη 5 Ιουλί-
ου, για το επόµενο δίµηνο το κοµµάτι των 
πληρωµών θα κινείται «υποτονικά». Εξαίρε-
ση οι Νέοι Αγρότες, καθώς µέσα στο µήνα 
αναµένεται να τρέξει η πρώτη παρτίδα πλη-
ρωµών περίπου 10.000 Νέων Αγροτών του 
2021 που ήδη βρίσκονται στη λίστα των δι-
καιούχων. Αντίστοιχα, µετά το καλοκαίρι και 
το αργότερο έως τον Οκτώβριο δροµολογού-
νται οι πληρωµές για εκείνους που θα δικαι-
ωθούν από τις ενστάσεις. Να σηµειωθεί ότι 
τα παραπάνω αφορούν εκείνους του Νέους 
που ανήκουν στη λίστα Περιφερειών που ή-
δη έχουν εκδώσει αποτελέσµατα, δηλαδή τη 
∆υτική Μακεδονία, τη ∆υτική Ελλάδα, την 
Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδο-
νία, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και την 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Σηµειωτέον 
για τις 5 πρώτες Περιφέρειες έχει ήδη περά-
σει η 15νθήµερη διορία για τις ενστάσεις α-

πό την πλευρά των παραγωγών. 
Αδιευκρίνιστος παραµένει προς το παρόν 

ο προγραµµατισµός των πληρωµών για εκεί-
νους τους νέους που χρωστούσαν συµπλη-
ρωµατικά δικαιολογητικά (διακοπή εξω-γε-
ωργικής δραστηριότητας και χαρτιά ιδιοκτη-
σίας). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι προθεσµίες 
για την προσκόµισή τους δεν έχουν ακόµα 
λήξει, ωστόσο µένει να φανεί αν οι πιστώσεις 
αυτές θα τρέξουν αρχές φθινοπώρου ή εµ-
βόλιµα κάποια στιγµή µέσα στον Αύγουστο. 

Από εκεί και πέρα, οι περιφέρειες ασχο-
λούνται και µε τις εξοφλήσεις (β’ δόση) των 
Νέων Γεωργών του 2016, καθώς έχουν µεί-
νει κάποιοι ακόµη απλήρωτοι, οι οποίοι θα 
πρέπει να έχουν πληρωθεί έως τα τέλη του 
Ιουλίου, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Παράλ-

ληλα έως τον Οκτώβριο, θα ολοκληρωθεί 
και η κατάρτιση των δικαιούχων του Μ.6.3 
(Ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων) για να 
ξεκινήσουν οι πληρωµές της β’ δόσης, σύµ-
φωνα µε στελέχη των διαχειριστικών αρχών.

Έως 19 του µήνα αίτηµα πληρωµής 
για τον πράσινο τρύγο 

Αναρτήθηκε στις 5 Ιουλίου στη ∆ιαύγεια η 
λίστα µε τους τελικούς δικαιούχους αµπελουρ-
γούς του µέτρου της πρώιµης συγκοµιδής, 
οι οποίοι καλούνται µέχρι τις 15 του µήνα να 
προχωρήσουν στην πρώιµη συγκοµιδή. Κα-
τόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι µπορούν να υ-
ποβάλλουν την αίτηση πληρωµής στις αρµό-
διες ∆ΑΟΚ το αργότερο έως τις 19 Ιουλίου.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυ-
σης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων είναι:

α) Να υλοποιήσουν το µέτρο σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.

β) Να µην προβούν σε µεταβολή του ιδι-
οκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη τροπο-
ποίηση των στοιχείων των ενταγµένων στο 
πρόγραµµα αµπελοτεµαχίων τους, καθ’ ό-
λη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµ-
µατος, και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλή-
ρωσης της πληρωµής, εκτός των περιπτώ-
σεων ανωτέρας βίας.

γ) Να µη συγκοµίσουν σταφυλική παραγω-
γή από το/ τα εγκεκριµένα αµπελοτεµάχια.

δ) Να υποβάλλουν για τα αµπελοτεµά-
χια που συµµετείχαν στην εφαρµογή του 
µέτρου ∆ήλωση Συγκοµιδής µε µηδενική 
παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στην 
πρώιµη συγκοµιδή.

Να σηµειωθεί ότι το συνολικό ύψος των δι-
αθέσιµων κονδυλίων του προγράµµατος για 
το οικονοµικό έτος 2022 καθορίζεται σύµφω-
να µε το «Εθνικό Πρόγραµµα στήριξης του α-
µπελοοινικού τοµέα 2019-2023» σε 500.000 
ευρώ. Η στήριξη για την πρώιµη συγκοµιδή 
χορηγείται ως αποζηµίωση µε τη µορφή κατ’ 
αποκοπή ενίσχυσης.

Σε φρούτα 
και λαχανικά 
η έκτακτη 
ενίσχυση 
26 εκατ. ευρώ
έως τις 30/9  
Με καταληκτική ηµεροµηνία 
πίστωσης τις 30 Σεπτεµβρίου, τα 
26 εκατ. ευρώ που αναλογούν 
στην Ελλάδα από το αποθεµατικό 
κρίσης της Κοµισιόν θα 
κατευθυνθούν στον τοµέα των 
φρούτων και λαχανικών. Αυτό 
αναφέρει υπόµνηµα της Κοµισιόν 
που δηµοσιεύθηκε την Πέµπτη 7 
Ιουλίου και όπου αναγράφονται τα 
ποσά που θα διαθέσει το κάθε 
κράτος αλλά και οι τοµείς της 
αγροτικής παραγωγής που θα 
ενισχυθούν. Αν και δεν υπάρχουν 
επίσηµες ανακοινώσεις από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η χώρα φαίνεται ότι έχει ήδη 
καταθέσει σχετικό υπόµνηµα στην 
Κοµισιόν αναφορικά µε τις 
προθέσεις ενίσχυσης, τουλάχιστον 
µέσα από τα κονδύλια του 
αποθεµατικού για τις κρίσεις.
Σηµειώνεται ότι βάσει αυτής της 
κατάστασης, τελικά η Ελλάδα δεν 
θα προσαυξήσει τα κονδύλια αυτά 
µε εθνικούς πόρους. 
Μόλις επτά από τα συνολικά 27 
κράτη µέλη επέλεξαν να µην 
προσαυξήσουν τα κονδύλια του 
Αποθεµατικού (Αυστρία, ∆ανία, 
Ελλάδα, Μάλτα, Ουγγαρία, 
Ιρλανδία και Ολλανδία).
Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν 
δώσει προτεραιότητα ενίσχυσης 
στην κτηνοτροφία και ιδίως στην 
χοιροτροφία, τις γαλακτοκοµικές 
µονάδες και την πτηνοτροφία. 
Οι µεγαλύτερες επιδοτήσεις 
από το εν λόγω εργαλείο 
εντοπίζονται στη Γαλλία, την 
Ισπανία και τη Γερµανία. 

Μέσα στο μήνα 
η πρώτη παρτίδα για 
10.000 Νέους 2021

Το αργότερο έως τον Οκτώβριο οι πληρωμές για 
όσους θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις

Από την ερχόµενη Τρίτη 12 Ιουλίου και για δέκα εργάσιµες 
ηµέρες µέχρι τις 25 του µήνα καλούνται οι δικαιούχοι της 
εξισωτικής να προχωρήσουν σε ενδικοφανείς προσφυγές, 
συνοδευόµενες, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Αυτό ανακοίνωσε ο Οργανισµός Πληρωµών, 
µετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης σε 
δικαιούχους του Μέτρου 13, µε συνολικό πόσο και για τα τρία 
(3) υποµέτρα στα 8.552.089,72 ευρώ. Ειδικότερα, για το 

Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε 
ορεινές περιοχές» καταβλήθηκαν 6.765.321,99 ευρώ σε 
18.771 δικαιούχους, για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση 
αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς εκτός των ορεινών» 1.590.630,79 ευρώ σε 
9.493 δικαιούχους και για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση 
αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά 
µειονεκτήµατα» 196.136,94 ευρώ σε 1.128 δικαιούχους.

Ενστάσεις για εξισωτική μέχρι 27 Ιουλίου 

Εισφορές ΕΛΓΑ
Παρατάθηκε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
η προθεσµία καταβολής της ασφαλι-

στικής εισφοράς των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ για το έτος 2021
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Πάνω στο µοντέλο της συνδεδεµένης αιγο-
προβάτων και βόειου κρέατος πατάει το πλά-
νο ενίσχυσης που έχει καταθέσει η ΕΘΕΑΣ 
στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για τον τρόπο υπολογισµού της ε-
πικείµενης επιδότησης για την αγορά ζωο-
τροφών. ∆ηλαδή, στα αιγοπρόβατα συγκε-
κριµένα να λάβουν ενισχύσεις οι κτηνοτρό-

φοι µε βάση τα δηλωµένα ζώα σε συνάρτη-
ση µε τον µέσο όρο παραδόσεων γάλακτος. 
Για παράδειγµα στη συνδεδεµένη αιγοπρο-
βάτων έχει τεθεί ως όρος τα 100 κιλά γάλα 
ανά ζώο. Εφόσον ένας κτηνοτρόφος δηλώ-
νει 100 ζώα και έχει εισκοµίσει 9 τόνους, θα 
αποζηµιωθεί µε µία ενίσχυση για τα 90 ζώα 
και όχι για το σύνολο του ζωικού κεφαλαί-
ου (9000 κιλά διά 100 κεφάλια ίσον 90). Α-
πό εκεί και πέρα µένει να φανεί ποιος θα εί-
ναι ο µέσος όρος παραγωγής γάλακτος αλ-
λά και το µέγεθος της ενίσχυσης. 

Οι πληροφορίες θέλουν την Εθνική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών, ανταποκρινόµε-
νη σε σχετικό αίτηµα της Βάθη, να έχει ήδη 
καταθέσει πρόταση σχετικά µε την κατανο-
µή του έκτακτου κονδυλίου ενίσχυσης των 
κτηνοτρόφων προς µετριασµό του υπερβο-
λικού κόστους παραγωγής που έχει προκύ-
ψει από την αύξηση της τιµής των ζωοτρο-
φών και της ενέργειας.

Το υπουργείο πάντως δεν έχει ανοίξει α-
κόµα τα χαρτιά του αναφορικά µε το πώς θα 
αξιοποιήσει ακριβώς τα 100 εκατ. ευρώ κοι-
νοτικού χρήµατος που έχουν απελευθερωθεί 
από το ταµείο της ΚΑΠ για να κατανεµηθούν 
έκτακτες ενισχύσεις σε τοµείς της αγροτικής 
παραγωγής. Από αυτά 26 εκατ. ευρώ θα πάνε 
σε φρούτα και λαχανικά, όπως αναφέρεται σε 
report της Κοµισιόν (βλ. σελ. 6). Η συλλογι-

στική της ΕΘΕΑΣ προσεγγίζει ως παραγωγι-
κό κόστος την επιβάρυνση που έχουν φορ-
τωθεί οι κτηνοτροφικές µονάδες της χώρας 
τόσο στο πεδίο των ζωοτροφών όσο και της 
ενέργειας και εκτιµά πως είναι σηµαντικό η 
ενίσχυση να υπολογιστεί βάσει του παρα-
γωγικού αποτυπώµατος της κάθε µονάδας.

Υπό αυτήν την έννοια, µια επιδότηση αντί-
στοιχη µε αυτήν που προκύπτει στο πλαίσιο 
των συνδεδεµένων ενισχύσεων στον τοµέα 
της αιγοπροβατοτροφίας και του βόειου κρέ-
ατος φαίνεται ότι ανταποκρίνεται καλύτερα 
τόσο στις προτεραιότητες που αναδεικνύει η 
ΕΘΕΑΣ όσο και στις χρηµατοδοτικές ικανό-
τητες που εξασφαλίζει το Μέτρο 21, όπως ο-
νοµάζεται το καθεστώς του ΠΑΑ που επιτρέ-
πει την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΚΑΠ 
για τον σκοπό αυτό. «Οι κτηνοτρόφοι πρέπει 
να λάβουν ενίσχυση µε βάση τα παραγωγικά 
ζώα.  Για τον προσδιορισµό όµως των παρα-
γωγικών ζώων για κάθε παραγωγό, δεν αρ-
κεί µόνο να γίνει αξιοποίηση των στοιχείων 
της βάσης του ΟΣ∆Ε, αλλά επιβάλλεται να α-
ξιοποιηθούν µε συνδυαστικό τρόπο στοιχεία 
και από τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ όσον αφορά το 
έτος 2021 για ποσότητες γάλακτος που πα-
ράχθηκαν και για σφαγές ζώων που έλαβαν 
χώρα» αναφέρει σε υπόµνηµα της προς το 
υπουργείο η ΕΘΕΑΣ.

Αναφορικά µε τα διαθέσιµα ποσά προς ε-

νίσχυση, για στο Μέτρο 21 κατευθύνονται 
περίπου 74 εκατ. ευρώ από τα αναξιοποίητα 
κονδύλια των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης και όπως φαίνεται, το σύνολο του 
ποσού αυτού θα κατευθυνθεί προς την επι-
δότηση της αγοράς ζωοτροφών. Εφόσον τελι-
κά αξιοποιηθεί η πρόταση ΕΘΕΑΣ για την ενί-
σχυση των κτηνοτρόφων, προκύπτει µια ενί-
σχυση της τάξης των 10 ή 12 ευρώ ανά πρό-
βατο. Συγκεκριµένα, πριν από λίγους µήνες, 
όταν πιστώθηκε η συνδεδεµένη για τα αιγο-
πρόβατα, το ύψος της ενίσχυσης διαµορφώ-
θηκε κοντά στα 10 ευρώ ανά κεφάλι (10,50 
ευρώ ανά κεφάλι) ενώ για τα βοοειδή, η ενί-
σχυση διαµορφώθηκε στα 131 ευρώ το ζώο. 
Συνολικά πιστώθηκαν 50 εκατ. ευρώ για τα 
αιγοπρόβατα και 33 εκατ. ευρώ για τα βοο-
ειδή, δηλαδή 83 εκατ. ευρώ και για τις δυο 
κατηγορίες.

Το φίλτρο της νέας ΚΑΠ
Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, για τον 

υπολογισµό των επιλέξιµων αιγοπροβάτων 
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία πο-
σότητας γάλακτος-αριθµού επιλέξιµων προ-
βατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να εί-
ναι 100:1.

Ο συνολικός αριθµός των προσδιορισθει-
σών για πληρωµή προβατίνων ή/και αιγών 
της εκµετάλλευσης του δικαιούχου, προκύ-
πτει λαµβάνοντας υπόψη τα επιλέξιµα δηλω-
θέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενί-
σχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτη-
σης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη 
αναλογία ποσότητας γάλακτος - αριθµού ε-
πιλέξιµων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευ-
ρεθέντα επιλέξιµα αιγοπρόβατα κατά τους δι-
οικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη 
διενέργεια πληρωµής, ο µικρότερος αριθ-
µός καθορίζει τον αριθµό των επιλέξιµων 
αιγοπροβάτων.

Με 12 ευρώ το κεφάλι
όπως στις συνδεδεμένες
Απαιτούνται γύρω στα 80 

εκατ. ευρώ για να δοθεί 
ενίσχυση κοντά στα 12 
ευρώ το κεφάλι για τα 

αιγοπρόβατα και 120 ευρώ 
για τα βοοειδή

Εφόσον τελικά 
αξιοποιηθεί η 
πρόταση ΕΘΕΑΣ 
για την ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων, 
προκύπτει µια 
ενίσχυση της τάξης 
των 10 ή 12 ευρώ 
ανά πρόβατο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ

 (ΕΥΡΩ/ΜΕΓΑΒΑΤΩΡΑ)

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ

213 200 148 30

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε σταδιακή εφαρµογή βρίσκεται η διαδι-
κασία αναστολής της ρήτρας αναπροσαρ-
µογής στα αγροτικά τιµολόγια, µε τη χρέ-
ωση Ιουλίου να επιδοτείται µε 213 ευρώ α-
νά µεγαβατώρα, ενώ από τον Αύγουστο ε-
νεργοποιείται πλήρως η πρόσφατα ψηφι-
θείσα τροπολογία για το κατέβασµα του δι-
ακόπτη στη ρήτρα ρεύµατος. 

Ωστόσο, τόσο στο κυβερνητικό στρατόπε-
δο όσο και στην αγορά εκφράζονται ανη-
συχίες πως µε την αναστολή για ένα χρό-
νο της ρήτρας αναπροσαρµογής, υπάρχει 
ο κίνδυνος οι προµηθευτές ηλεκτρικής ε-

νέργειας να προχωρήσουν τις προσεχείς ε-
βδοµάδες σε σοβαρές ανατιµήσεις επί των 
παγίων αλλά και της τιµής κιλοβατώρας. Η 
κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη για τους 
αγρότες, αφού, ενώ για τους οικιακούς και 
εµπορικούς καταναλωτές υπάρχει πρόβλε-
ψη αλλαγής παρόχου χωρίς επιπλέον χρέ-
ωση, βάσει τιµοκαταλόγων που θα είναι υ-
ποχρεωµένοι να αναρτούν εµπρόθεσµα, δεν 
έχει ακόµα διευκρινιστεί τι θα ισχύσει για 
τα αγροτικά τιµολόγια ρεύµατος. 

Για τον τρέχοντα µήνα πάντως, η επιδό-
τηση στα τιµολόγια αγροτικού ρεύµατος δι-
αµορφώνεται στα 213 ευρώ ανά µεγαβα-
τώρα σε µια ρύθµιση που έρχεται να απορ-
ροφήσει το 90% της ανατίµησης που έφερε 

στους λογαριασµούς των αγροτών η περι-
βόητη ρήτρα αναπροσαρµογής.

Τα ποσά επιδοτήσεων σε επαγγελµα-
τικούς και οικιακούς λογαριασµούς ανα-
κοίνωσε το πρωί της Τρίτης 5 Ιουλίου ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα οι επιδοτήσεις για τον Ιούλιο 
διαµορφώνονται ως εξής:

Οικιακή κατανάλωση: οριζόντια κάλυ-
ψη όλων χωρίς εξαιρέσεις και εισοδηµατι-
κά κριτήρια και δίχως όρια µηνιαίας κατα-
νάλωσης. Η επιδότηση είναι 200 ευρώ ανά 
µεγαβατώρα, µέγεθος που απορροφά έως 
και το 84% της αύξησης και 240 ευρώ για 
τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τι-
µολογίου για τους οποίους απορροφάται 
έως 100% της αύξησης.

Για τα επαγγελµατικά τιµολόγια µε ι-
σχύ παροχής έως 35 kva (αρτοποιεία, ε-
µπορικά καταστήµατα, ζαχαροπλαστεία, 
µίνι µάρκετ, περίπτερα κ.α.) η επιδότηση 
είναι 192 ευρώ ανά µεγαβατώρα.

Για τα αγροτικά, 213 ευρώ ανά µεγα-
βατώρα.

Για τους υπόλοιπους επαγγελµατικούς 
και βιοµηχανικούς κλάδους µε ισχύ παρο-
χής άνω των 35 kva, επιδότηση 148 ευρώ 
ανά µεγαβατώρα.

Για τις επαγγελµατικές και βιοµηχανι-
κές καταναλώσεις φυσικού αερίου, 30 ευ-
ρώ ανά µεγαβατώρα.

Με αυτά τα δεδοµένα, το συνολικό κον-
δύλι των επιδοτήσεων για τον Ιούλιο ανε-
βαίνει στα 722 εκατ. ευρώ, µέγεθος που εί-
ναι κατά 300 εκατ. ευρώ αυξηµένο σε σχέ-
ση µε τον Ιούνιο.

Από Αύγουστο 
σβήνει η ρήτρα 
αναπροσαρμογής 
Επιδοτείται με 213 ευρώ ανά μεγαβατώρα η χρέωση 
Ιουλίου στα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος, με μια 
ρύθμιση που θα απορροφήσει το 90% της ανατίμησης 
στους λογαριασμούς αγροτών που έφερε η ρήτρα

ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ

Στο Βιετνάμ 
για εργάτες 
γης μετά την 
τροπολογία 
στις άδειες 
παραμονής 
Με το θεσµικό πλαίσιο αναµορφωµένο 
ώστε να διευκολύνει την υπόθεση 
εντοπισµού εργατών γης, πλέον ο 
κλάδος αναζητεί λύσεις στην άλλη 
άκρη του πλανήτη. Ο Χρήστος 
Γιαννακάκης (ΕΘΕΑΣ), µε την ιδιότητα 
του προέδρου κοινοπραξίας 
συνεταιρισµών-οµάδων παραγωγών 
Ηµαθίας, βρέθηκε την περασµένη 
εβδοµάδα στο Βιετνάµ προκειµένου να 
προετοιµάσει για τον επόµενο µήνα 
ένα πρόγραµµα για την προώθηση 
αγροτικών προϊόντων και στη 
συγκεκριµένη χώρα. Στο πλαίσιο της 
παρουσίας του εκεί υπήρξε συνάντηση 
µε τον πρεσβευτή στο Ανόι έτσι ώστε 
να συζητηθούν οι δυνατότητες 
εύρεσης εργατικού δυναµικού.
Υπενθυµίζεται ότι προ ολίγων ηµερών, 
ψηφίσθηκε από τη Βουλή η ρύθµιση 
για την «Απασχόληση πολιτών τρίτων 
χωρών στην αγροτική οικονοµία». 
Με την εν λόγω ρύθµιση:

∆ίνεται η δυνατότητα παραµονής 
και εργασίας στην αγροτική οικονοµία 
πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται 
ήδη στη χώρα και δεν έχει ρυθµιστεί 
το καθεστώς διαµονής τους.

Εντάσσονται στην κατά παρέκκλιση 
διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 
4783/2021, για την οποία λειτουργεί 
ήδη ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Αφορά 3 µήνες µε δυνατότητα 
παράτασης για άλλους 3.

Ενισχύεται η διαλειτουργικότητα 
µεταξύ των δηµόσιων φορέων 
για την απλούστευση και επιτάχυνση 
των διαδικασιών.

Η δυνατότητα απασχόλησης πολιτών 
τρίτων χωρών αφορά 3 µήνες µε 
δυνατότητα παράτασης για άλλους 3.
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Αρπαγή γαιών
Αχίλλειος πτέρνα 
της ΚΑΠ, η μαύρη 
τρύπα επιδοτήσεων
Με ξένη γη, ανύπαρκτα ζώα και φαινομενικούς 
τζίρους οι επιτήδειοι ρημάζουν τα κοινοτικά ταμεία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ποσό 226,53 εκατ. ευρώ από τα κονδύ-
λια της ΚΑΠ χάθηκε την περίοδο 2016-
2020 στη µαύρη τρύπα φαινοµένων α-
πάτης, όπως υπολόγισαν οι ελεγκτικοί 
µηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που αποδίδουν στην ΚΑΠ µερίδιο 10% 
επί του συνολικού κοινοτικού χρήµα-
τος που «εξαφανίζεται» µε δόλιο τρόπο.

Η νέα έρευνα του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συµβουλίου για φαινόµενα α-
πάτης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, έρχεται να 
ακουµπήσει και στο πρόσφατο ελληνι-

κό βίωµα, αφού η «αρπαγή γαιών», µα-
ζί µε την απόκρυψη στοιχείων επιλεξι-
µότητας αλλά και την πολυπλοκότητα 
των µέτρων, διαµορφώνουν το «τρίπτυ-
χο της επιτυχίας» σε επίδοξους καταπα-
τητές των κοινοτικών ταµείων.

Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες εκ 
των περιπτώσεων απάτης που καταγρά-
φει η έκθεση, αφορούν στη δράση εικο-
νικών εταιρειών καθώς και «ψευδογε-
ωργών» (όπως τους χαρακτηρίζει η έκ-
θεση) µε τη σύµπραξη δηµοσίων υπαλ-
λήλων (εσωτερική απάτη) και όχι φυσι-
κά πρόσωπα αγρότες.

Νούµερο ένα κίνδυνος απάτης, σύµ-
φωνα µε τα συµπεράσµατα των ελεγκτών, 
είναι η παράνοµη «αρπαγή γαιών». Ως 
τέτοια, νοείται η συγκέντρωση γεωρ-
γικών εκτάσεων και επιδοτήσεων στο 
πλαίσιο της ΚΑΠ, από εξωγεωργικούς 

παράγοντες. Μάλιστα στην Ανατολική 
Ευρώπη, συνήθης ύποπτος είναι µεγά-
λες εταιρείες και επενδυτές.

Η «αρπαγή γαιών» συνδέεται µε πρα-
κτικές, όπως η παραποίηση εγγράφων, 
η άσκηση πολιτικής επιρροής ή η εκµε-
τάλλευση εµπιστευτικών πληροφορι-
ών, η χειραγώγηση διαδικασιών και οι 
δωροδοκίες. Από έρευνες της Υπηρεσί-
ας Καταπολέµησης της Απάτης της ΕΕ 
(OLAF) και των εθνικών αρχών διαπι-
στώθηκε ότι οι γεωργικές εκτάσεις που 
µπορούν να αποτελέσουν ευκολότερα 
αντικείµενο τέτοιας δόλιας δραστηριό-
τητας είναι οι δηµόσιες ή οι ιδιωτικές 

εκτάσεις χωρίς σαφές ι-
διοκτησιακό καθεστώς. 
Ο κίνδυνος είναι υψη-
λότερος όταν πρόκειται 
για ορισµένους βοσκο-
τόπους και ορεινές πε-
ριοχές, όπου είναι δυ-
σκολότερο για τους ορ-
γανισµούς πληρωµών 
να ελέγχουν αν λαµβά-
νει χώρα η απαιτούµε-
νη γεωργική δραστηρι-
ότητα, όπως η βόσκηση.

Τα φαινόµενα απάτης
Το 2018 στη Γαλλία, 

η OLAF εντόπισε αιτήσεις που υποβάλ-
λονταν επί σειρά ετών για αγροτεµάχια 
σε ορεινές περιοχές, τα οποία δεν διέ-
θεταν κατάλληλες υποδοµές για τη γε-
ωργία, όπως υδροδότηση, κλωβοί ή ε-
γκαταστάσεις σίτισης, ή βρίσκονταν σε 
απότοµες βουνοπλαγιές. Η OLAF εντό-
πισε επίσης αιτήσεις που είχαν υποβλη-
θεί για ανύπαρκτα κοπάδια. Συνέστησε 
την ανάκτηση περίπου 536 000 ευρώ.

Στην Ιταλία, το 2017 η OLAF διαπίστω-
σε ότι ορισµένα κέντρα γεωργικής αρω-
γής, τα οποία παρέχουν στήριξη στους 
γεωργούς κατά την υποβολή αιτήσεων, 
καταχώριζαν σειρά «ψευδογεωργών» 
στην εθνική βάση δεδοµένων των ορ-
γανισµών πληρωµών, επιτρέποντας έ-
τσι σε µη επιλέξιµους αιτούντες να λά-
βουν επιδοτήσεις. Η OLAF συνέστησε 
την ανάκτηση 32 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Σ
την εγχώρια αγορά έχει ξεκινήσει η 
διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά 
για τα σκληρά σιτάρια και μένει να 
δούμε που θα ισορροπήσουν οι τιμές. 

Η πτώση πέρασε και στη Φοτζια που κατέγρα-
ψε απώλειες 18  ευρώ ο τόνος. Ακούγονται τι-
μές εξαγωγής κάτω από 500 ευρώ ο τόνος FOB.

 Στην αγορά μας, πάγωσαν πάλι οι κουβέ-
ντες για προπωλήσεις νέας σοδειάς βάμβακος, 
καθώς η αγορά ενώ την περιμέναμε να ισορρο-
πήσει συνέχισε την πτωτική της πορεία. Ως α-
ποτέλεσμα αγοραστές και πωλητές αποτραβή-
χτηκαν και γίνονται μόνο διερευνητικές κου-
βέντες. Το μόνο θετικό των ημερών είναι το ι-
σχυρό δολάριο. Θεωρητικά η νέα σοδειά κυ-
μαίνεται στα 105 σεντς.

Έχασε 18 ευρώ το 
σκληρό στην Ιταλία 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

570

418

340

119

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

570

410

345

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

570

410

348

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

348

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

306

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

282

91,40

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

02/06 08/06 16/06

3,41

375
365

357 357
347 348

3,37
3,33

3,38

3,43
3,51

23/06 30/06 07/07

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι οχτώ
κόκκινες
σηµαίες 
Η Κοµισιόν έχει καταρτήσει έναν 
σύντοµο κατάλογο δεικτών κινδύνου 
απάτης, τις λεγόµενες «κόκκινες 
σηµαίες», οι οποίες όποτε εµφανίζονται 
σε δηλώσεις ΟΣ∆Ε, θα πρέπει να 
διερευνώνται µεµονωµένα από τους 
αρµόδιους. Συγκεκριµένα:
1) Έκταση µε περισσότερους 
συνιδιοκτήτες.
2) ∆ηµόσιες εκτάσεις που δηλώνονται 
από ιδιώτες δικαιούχους.
3) Νέοι Γεωργοί που µισθώνουν τη 
δηλωθείσα έκταση και έχουν πρόσβαση 
στο Εθνικό Απόθεµα.
4) Εκµεταλλεύσεις µε µόνιµους 
βοσκοτόπους, χωρίς ζωικό κεφάλαιο 
ή εκµεταλλεύσεις µε µετακινούµενη 
κτηνοτρόφία.
5) Ασυνέπεια µεταξύ είδους επένδυσης 
και κύριας δραστηριότητας εταιρείας.
6) ∆ιόγκωση της αγοραστικής τιµής 
σε σύγκριση µε τιµές αγοράς.
7) Καθυστέρηση ή αδυναµία υποβολής 
εγγράφων.
8) ∆υσαναλογία µεταξύ κόστους 
επένδυσης και µεγέθους επιχείρησης.

Μεγάλα περιθώρια για 
παράτυπη και παράνοµη 
δραστηριότητα 
εντοπίζονται στα 
επενδυτικά Μέτρα ΠΑΑ.

Ο κίνδυ-
νος είναι 
υψηλότε-
ρος όταν 
πρόκειται 
για ορι-
σµένους 
βοσκοτό-
πους και 
ορεινές 
περιοχές.

Έχασε 18 
ευρώ η τιμή 
σκληρού σίτου 
στη Φότζια 

Τιμή σκληρού σίτου 
αποθήκης εμπόρου
ευρώ/τόνος

30 Ιουνίου   580

6 Ιουλίου   562 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Οι πιέσεις έριξαν τη 
διεθνή τιμή βάμβακος 
κάτω από τα 90 σεντς

Στα 30 λεπτά
κατεβάζει το εμπόριο 
την τιμή κριθαριού

Πατάει στα 65 λεπτά 
η ελαιοκράµβη µε 
εκκαθάριση Αύγουστο 
Θέµα χρόνου φαίνεται πως είναι η 
«κατάκτηση» των 65 λεπτών το κιλό, 
στην τιµή της ελαιοκράµβης. Ήδη κάποιες 
µεταποιητικές µονάδες έχουν αρχίσει να 
τιµολογούν µε 63 λεπτά το κιλό.
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΩΣΗ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

23 ΙΟΥΝ

6 ΙΟΥΛ

 ΑΠΡ 2022

7 ΙΟΥΛ 

 16 ΜΑΪ

7 ΙΟΥΛ 

17 ΜΑΪ

6 ΙΟΥΛ 

16 ΜΑΪ

7 ΙΟΥΛ 

50 

41

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

412

288

438

325

133

90

379

275

18%

ΠΤΩΣΗ
30%

ΠΤΩΣΗ
25,7%

ΠΤΩΣΗ
33%

ΠΤΩΣΗ
27,5%

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σε πίεση 
το σκληρό
τρέχουν και  
δεν φτάνουν    
οι παραγωγοί 
που άργησαν 
Με 41 λεπτά αγοράζει ο Μάρκου στη 
Θεσσαλία, γενικεύεται η διόρθωση στα 
αγροτικά εμπορεύματα, ανατρέπονται  
οι ισορροπίες στην αλυσίδα τροφίμων  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βαθαίνει το καθοδικό κανάλι στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, µε την πτωτική τάση που επιβεβαιώ-
θηκε από τη νέα διόρθωση των τιµών την περασµένη 
εβδοµάδα, να δείχνει ότι τουλάχιστον για το επόµε-
νο τρίµηνο «το κόκκινο» θα επικρατήσει στους σχε-
τιζόµενους χρηµατιστηριακούς δείκτες.  

Έσπασαν τα στηρίγµατα στο σκληρό
Αν και τα θεµελιώδη της αγοράς θα µπορούσαν 

να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς την τιµή του 
σκληρού σίτου, η διόρθωση είδε την τιµή του να χά-
νει 55 ευρώ ο τόνος στη Γαλλία και 18 ευρώ στην Ι-
ταλία µέσα σε µια εβδοµάδα. Έτσι, από τα 515 ευρώ 
ο τόνος που κλείνονταν τα συµβόλαια παράδοσης Ι-
ουλίου στην Γαλλία, η τιµή υποχώρησε στα 460 ευρώ, 
µε τη µεγαλύτερη απώλεια να σηµειώνεται ανάµεσα 
στις 5 και 6 Ιουλίου, της τάξης των 40 ευρώ ο τόνος. 

Μουαγέν ελεύθερου εµπορίου τινάζει την αλυσίδα
Το σκληρό σιτάρι στην ελληνική αγορά (βλ. ρεπορ-

τάζ σελ. 22), έγραψε απώλειες 7 µε 9 λεπτά το κιλό 
και πιέζεται στα 41 λεπτά για την πρώτη ποιότητα, έ-
πειτα από µια αιφνιδιαστική κίνηση του ελεύθερου 
εµπορίου που φαίνεται πάντως να µην ανταποκρίνε-
ται στα δεδοµένα της υπόλοιπης Ευρώπης. Με απλά 
λόγια, αυτές τις ηµέρες, κανένας παραγωγός στην 
Ευρώπη δεν πουλά µε 41 λεπτά, ακόµα και στις πιο 

µέτριες ποσότητες, ωστόσο µε την αναστροφή της τά-
σης, φαίνεται πως είναι θέµα χρόνου η περαιτέρω 
πίεση των τιµών και στα υπόλοιπα παραγωγικά κέ-
ντρα.  Σε κάθε περίπτωση, απροκάλυπτα το ελεύθε-
ρο εµπόριο στην Ελλάδα προσπαθεί να φτιάξει µου-
αγέν για να πιάσει κέρδος µε τα FOB λίγο κάτω από 
τα 500 ευρώ ο τόνος. Άνθρωποι της αγοράς εκτιµούν 
πως µια πιο αντιπροσωπευτική των δεδοµένων τιµή 
θα ήταν τα 44 µε 45 λεπτά το κιλό.   

Από 25% έως 30% διόρθωση
Το µαλακό σιτάρι για παράδοση των Σεπτέµβριο 

του 2022 διαπραγµατεύεται πλέον στα 325 ευρώ ο 
τόνος, δηλαδή 25,7% σχεδόν κάτω από τα υψηλά της 
16ης Μαΐου (438 ευρώ). Το καλαµπόκι για παράδο-
ση το Νοέµβριο του 2022, στα 275 ευρώ ο τόνος πλέ-
ον, βρίσκεται 104 ευρώ ή 27,5% κάτω από την κορυ-
φή των 379 ευρώ της 16ης Μαΐου. 

Σηµαντικές είναι οι απώλειες και στην αγορά βάµ-
βακος, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου να χάνουν και 
το επίπεδο των 90 σεντς η λίµπρα ενδοσυνεδριακά 
την Τετάρτη 6 Ιουλίου, δηλαδή 33% κάτω από τα υ-
ψηλά των 133 σεντς της 17ης Μαΐου. Στην ελληνι-
κή αγορά, η τιµή για το σύσπορο βρίσκεται γύρω α-
πό τα 70 µε 72 λεπτά το κιλό από τα 99,40 που πλή-
ρωνε η εγχώρια εκκόκκιση στα µέσα Μαΐου. 

Σε παρόµοιο εύρος εκφράστηκε και η διόρθωση 
σε αγροτικά εµπορεύµατα που δεν διαπραγµατεύο-
νται χρηµατιστηριακά. Έτσι, το κτηνοτροφικό κριθά-
ρι, από τα υψηλά των 412 ευρώ ο τόνος τιµή σποτ 

Το σκληρό σιτάρι στην ελληνική αγορά 
έγραψε απώλειες 7-9 λεπτά το κιλό και 

πιέζεται στα 41 λεπτά για την πρώτη 
ποιότητα, έπειτα από µια αιφνιδιαστική 

κίνηση του ελεύθερου εµπορίου.

Agrenda FARMINGREPORT
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ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ
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ΠΤΩΣΗ
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ΠΤΩΣΗ
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ΚΡΙΘΑΡΙ

ΒΑΜΒΑΚΙ

για τα περσινά αποθέµατα στη Γαλλία, διαπραγµα-
τεύεται πλέον στα 288 ευρώ µε ηµεροµηνία παρά-
δοσης εντός του Ιουλίου. Πρόκειται για µια µείωση 
της τάξης του 30%. 

Ωστόσο, εστιάζοντας αποκλειστικά στις τιµές που 
έγραψαν για τη νέα σοδειά κριθαριού, η µείωση εί-
ναι της τάξης του 20%, από τα 362 ευρώ ο τόνος που 
ανακοινώθηκαν στη Γαλλία στις αρχές Μαΐου.

Η µεγάλη επιστροφή της προσφοράς
Ο πρώτος παράγοντας που οδήγησε στην διόρ-

θωση την οποία προεξοφλούσε ήδη πριν από 2 ε-
βδοµάδες η Agrenda, έχει να κάνει µε την αντίδρα-
ση της φυσικής αγοράς σε µια δοµική ανάκαµψη 
της προσφοράς. 

Για το καλαµπόκι και το µαλακό σιτάρι, οι τιµές στις 
νέες σοδειές προσεγγίζουν πλέον τα επίπεδα που εί-
χαν διαµορφωθεί κατά τις παραµονές της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία. Επέστρεψαν δηλαδή στο εύ-
ρος που όριζαν τότε οι ανησυχίες των αγορών για το 
ενδεχόµενο κλιµάκωσης της έντασης στην ανατολι-
κή Ουκρανία, χάνοντας όλα τα κέρδη που έγραψαν 
οι τιµές την περασµένη Άνοιξη, εξαιτίας και της από-
τοµης συµπίεσης της προσφοράς στη φυσική αγορά. 

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στις 
νέες σοδειές σιτηρών, οι οποίες αν και προβληµατι-
κές σε αρκετές ζώνες παραγωγής της Ευρώπης, έρ-
χονται να ανακουφίσουν τη ζήτηση. Στην περίπτω-
ση του καλαµποκιού, ήδη εδώ και δυο-τρεις εβδο-
µάδες, µεγάλοι παραγωγοί της Ευρώπης έχουν ξε-

κινήσει να διοχετεύουν στην αγορά περσινά αποθέ-
µατα ενόψει τις νέας σοδειάς το προσεχές φθινόπω-
ρο. Είναι γνωστό στην ελληνική αγορά ότι βουλγά-
ρικα καλαµπόκια φτάνουν παραδοτέα µε 30 έως 35 
λεπτά το κιλό, όταν όλο το προηγούµενο διάστηµα, 
η γειτονική χώρα είχε περιορίσει σηµαντικά τις εξα-
γωγές της, κάτι που έκαναν και άλλοι εξαγωγείς, λό-
γω των ανησυχιών για επάρκεια των αποθεµάτων.

Φτηνό ρούβλι και φορτωµένος Καναδάς 
Η αποσυµπίεση, σύµφωνα µε αναλυτές, έχει να 

κάνει και µε την αναµενόµενη προσφορά σιτηρών 
τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Ήδη η Ρωσία συ-
γκοµίζει µια σοδειά ρεκόρ στα χειµερινά της σιτη-
ρά, της τάξης των 64 εκατ. τόνων, µε την συνολική 
της παραγωγή να ανέρχεται σε 85 εκατ. τόνους, ήτοι 
10 εκατ. τόνους περισσότερους απ’ ό,τι πέρυσι. Υπό 
αυτή τη συνθήκη, η χώρα µείωσε τον φόρο εξαγω-
γής σιτηρών που είχε αυξήσει σηµαντικά ήδη από το 
2020, ο οποίος πλέον υπολογίζεται σε ρούβλια αντί 
για δολάρια, επιτρέποντας ακόµα πιο ανταγωνιστι-
κές τιµές για τα ρωσικά σιτάρια. Μάλιστα η πρόσφα-
τη ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ρουβλίου ενί-
σχυσε την ανταγωνιστικότητα των τιµών της Ρωσίας. 

Παράλληλα, φορτωµένος έρχεται και ο Καναδάς 
το προσεχές φθινόπωρο, µε τις τελευταίες εκτιµή-
σεις της υπηρεσίας StatCan να επιβεβαιώνει τις κα-
λές συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας σκληρού 
σίτου στη χώρα, η οποία αναµένει περί τους 5,5 ε-
κατ. τόνους παραγωγή. 

Η πτώση στις διεθνείς αγορές εµπορευµάτων ενδέχεται να επηρεάσει και τις 
τιµές των λιπασµάτων. Βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας ενεργειακό κόστος.

Αποθέµατα
Στην περίπτωση 

του καλαµπο-
κιού, εδώ και 

τρεις εβδοµάδες, 
µεγάλοι παραγω-
γοί της Ευρώπης,   

διοχετεύουν 
στην αγορά 

περσινά 
αποθέµατα

Ανοίγει ξανά 
η Μαύρη
Θάλασσα, νέα
βουτιά στα
µαλακά σιτάρια
Θέµα ηµερών φαίνεται ότι είναι και το 
άνοιγµα διαδρόµων στη Μαύρη Θάλασσα 
για απελευθέρωση ουκρανικών σιτηρών. 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Τούρκου 
Προέδρου, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος 
τελεί χρέη διαµεσολαβητή ανάµεσα στο Κίεβο 
και τη Μόσχα για την απελευθέρωση των 
αποθεµάτων της Ουκρανίας, εντός του 
επόµενου 10ήµερου αναµένεται να 
υπογραφεί η σχετική συµφωνία. Θεωρητικά 
η Ουκρανία διαθέτει περίπου 20 εκατ. τόνους 
που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαν 
διατεθεί σταδιακά στις αγορές. Χωρίς να είναι 

ακριβές τι ποσότητες 
έχουν αποµείνει, αφού 
καταγγέλλονται κατά 
καιρούς κατασχέσεις 
από τον ρωσικό 
στρατό, είναι βέβαιο 
ότι οι αγορές θα 
αντιδράσουν µε 
περαιτέρω πίεση των 
τιµών, στο καλαµπόκι 
και το µαλακό σιτάρι. 
Από την ανακοίνωση 
της εξέλιξης, 

το απόγευµα της Τετάρτης 6 Ιουλίου, η 
ευρωπαϊκή αγορά σιτηρών, αντέδρασε µε νέα 
υποχώρηση τιµών, µε τα µαλακά σιτάρια να 
χάνουν 6,50 ευρώ ο τόνος υποχωρώντας στα 
325 ευρώ για τις παραδόσεις Σεπτεµβρίου. 
Μεγαλύτερη είναι η πτώση για τα µελλοντικά 
συµβόλαια του 2023, µε τον Σεπτέµβρη του 
2023 που έχουν προσγειωθεί στα 280 ευρώ. 

Φοβισµένη η ζήτηση και η οικονοµία 
Αναµφίβολα, οι αγορές λειτουργούν 
σε καθεστώς πανικού, όπως εξάλλου 
συνοµολογούν και οι περισσότεροι διεθνείς 
αναλυτές. Πέρα από τα δεδοµένα που 
υπαγορεύουν τα θεµελιώδη, τα οποία 
στήριξαν τους προηγούµενους µήνες το ράλι 
ανόδου χωρίς να έχουν αλλάξει ακόµα και 
σήµερα ιδιαίτερα οι ισορροπίες, οι αγορές 
εστιάζουν στο ευρύτερο οικονοµικό πλαίσιο. 
Η αγωνία για την επερχόµενη ύφεση και η 
επιδείνωση της πανδηµίας ωθούν επενδυτές 
σε κινήσεις περιορισµού ρίσκου, ενώ και η 
νέα στρατηγική των κεντρικών τραπεζών δεν 
αφήνει χώρο για αλόγιστες ροές κεφαλαίων 
στις αγορές που φούσκωσαν σε σηµαντικό 
βαθµό τις τιµές. Με ενδιαφέρον και οι 
ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου, που την 
περασµένη Τρίτη 5 Ιουλίου έκλεισε για πρώτη 
φορά µετά από τρεις µήνες σε επίπεδα κάτω 
των 100 δολαρίων, πριν ανακάµψει ξανά 
προς τη ζώνη των 100 δολαρίων το βαρέλι. 
Η City δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η τιµή 
να υποχωρήσει ακόµα και στα 65 δολάρια 
τους επόµενους µήνες, εφόσον 
επιβεβαιωθούν τα σενάρια ύφεσης. 

ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Επιβραδύνουν και τα λιπάσματα, 
με την ουρία να υποχωρεί 11%
Η πτώση που έχει αρχίσει να παρατηρείται στις διεθνείς αγορές 
εµπορευµάτων είναι αρκετά πιθανόν να επηρεάσει τελικά και τις τιµές 
των λιπασµάτων, ενθαρρύνοντας τα σηµάδια ύφεσης ανόδου που είχαν 
εµφανιστεί ήδη από τα µέσα Ιουνίου, ρίχνοντας ακόµα περισσότερο τις τιµές 
τους. Την περασµένη εβδοµάδα, η διεθνής τιµή για την ουρία υποχώρησε 
σε ποσοστό της τάξης του 11% στη ζώνη των 800 δολαρίων, αποκτώντας 
µια ξεκάθαρη απόσταση από το υψηλό των 1.000 δολαρίων πάνω στο οποίο 
πατούσε σταθερά το προηγούµενο εξάµηνο. Σε µεγάλο βαθµό, η υποχώρηση 
σε αρκετούς κωδικούς σχετίζεται και µε τον εποχιακό περιορισµό της 
ζήτησης που υφίσταται στο βόρειο ηµισφαίριο. 
Αν όµως αυτό συνοδευθεί και από νέα πτώση των τιµών των αγροτικών 
εµπορευµάτων, τότε τα πράγµατα δυσκολεύουν ραγδαία για τους αγρότες, 
εκτός αν οι τιµές των λιπασµάτων καταρρεύσουν παράλληλα, κάτι που είναι 
δύσκολο να συµβεί αν δεν υποχωρήσει το ενεργειακό κόστος. 

Πετρέλαιο
Η City δεν 
αποκλείει 
η τιµή το 

πετρελαίου 
να πέσει 

ακόµα και στα 
65 δολάρια
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Επεμβάσεις 
μετά το χαλάζι
Αναγκαίος ψεκασμός με χαλκούχα 
σε χτυπημένα αμπέλια και ελιές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η εξαιρετικά ισχυρή χαλαζό-
πτωση και οι δυνατοί άνεµοι 
που έπληξαν µία σηµαντικά 
µεγάλη περιοχή του δήµου 
Παγγαίου του νοµού Καβά-
λας πριν λίγες µέρες προ-
κάλεσαν πολύ σοβαρές ζη-
µιές σε ελιές και αµπέλια ό-
πως ενηµερώνουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Καβάλας. Οι µεγαλύτερες ζη-
µιές εντοπίζονται ειδικότερα 
στις καλλιέργειες της βρώ-
σιµης ελιάς, των οινοστά-
φυλων και των επιτραπέζι-
ων σταφυλιών (στους ακά-
λυπτους αµπελώνες).

Λόγω των ζηµιών αυτών οι 
γεωπόνοι συνιστούν:

1. Άµεσα ψεκασµός µε κα-
τάλληλο χαλκούχο σκεύασµα 

(κυρίως υδροξείδιο του χαλ-
κού) στα ελαιόδενδρα τα ο-
ποία έχουν πληγεί (στην κα-
τάλληλη δοσολογία λόγω των 
θερµοκρασιών που επικρα-
τούν) προς αποφυγήν ανά-
πτυξης µυκήτων.

2. Στους πληγέντες αµπε-
λώνες θα πρέπει επίσης να 
γίνει άµεσα ψεκασµός µε 
χαλκούχα εκεί που έχει κατα-
στραφεί το σύνολο της ηρτη-
µένης εσοδείας για την προ-
στασία του φυτικού κεφαλαί-
ου από µύκητες και βακτή-

ρια. Στις περιπτώσεις που υ-
πάρχει µέρος της ηρτηµένης 
εσοδείας που µπορεί να αξι-
οποιηθεί, θα πρέπει να γίνει 
ψεκασµός µε σκεύασµα κα-
τά του βοτρύτη. 

3. Σε όλους τους πληγέντες 
αµπελώνες θα πρέπει να λη-
φθεί κάθε µέσο που µπορεί 
να συµβάλει στην καλύτε-
ρη ξυλοποίηση των κλιµατί-
δων, ώστε να διευκολυνθεί 
το κλάδευµα και η παραγω-
γή της επόµενης χρονιάς.

4. Να αποφεύγεται η αφαί-
ρεση µέρους της βλάστησης 
στους αµπελώνες καθώς κά-
τι τέτοιο θα συνέβαλλε στην 
πρόκληση νέας βλάστησης, 
η οποία δεν θα διευκόλυνε 
την καλή ξυλοποίηση των 
βλαστών.

5. Σε αµπελώνες που έχει 
καταστραφεί το σύνολο της 
παραγωγής δεν έχει νόηµα 

η συνέχιση της καταπολέµη-
σης της ευδεµίδας για προ-
φανείς λόγους κόστους. Α-
ντίθετα έχει νόηµα να λη-
φθούν µέτρα για να µην α-
ναπτυχθούν µυκητολογικές 
ασθένειες σε µεγάλη έκτα-
ση ώστε να µπορεί να συ-
νεχισθεί η καλλιέργεια και 
η παραγωγική διαδικασία 
των επόµενων βλαστικών 
περιόδων.

6. Σε κάθε περίπτωση οι 
«πεσµένοι» αµπελώνες θα 
πρέπει να «σηκωθούν» ό-
σο πιο άµεσα γίνεται.

7. Στους υπό κάλυψη αµπε-
λώνες θα πρέπει να ληφθεί 
κάθε δυνατό µέτρο στις σει-
ρές που έχουν προσβληθεί 
από τις συνθήκες είτε περι-
µετρικά, είτε εκεί που σχίστη-
καν τα δίχτυα ώστε να προ-
στατευθεί η υπόλοιπη παρα-
γωγή του αµπελώνα.

Περονόσπορος και θρίπες στις κολοκυθιές µετά τις βροχές
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδοµάδων έχουν δηµιουργήσει το 
ιδανικό σκηνικό προσβολών από περονόσπορο και θρίπες σε καλλιέργειες 
υπαίθριας κολοκυθιάς στους νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας σύµφωνα µε τις προειδοποιήσεις των γεωπόνων 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Αναφορικά 
µε τον περονόσπορο, τα συµπτώµατα προσβολών ανιχνεύονται στην πάνω 

επιφάνεια των φύλλων, όπου εµφανίζονται γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω 
επιφάνεια του φύλλου σχηµατίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. Για την αντιµετώπισή της 
ασθένειας, οι τοπικοί γεωπόνοι συνιστούν την αποµάκρυνση των προσβεβληµένων 
φύλλων από τα φυτά, καθώς και ψεκασµό µόνο µετά τη διαπίστωση της εµφάνισης 
του παθογόνου µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και επανάληψη 
µετά από 8 ηµέρες. Όσον αφορά τις προσβολές από τον θρίπα, η ζηµιά προκαλείται 
στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των 
φύλλων. Σηµειώνεται πως οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων, γι’ αυτό και συνίσταται 
ψεκασµός µε κατάλληλα σκευάσµατα στο όριο της οικονοµικής ζηµιάς.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αφαίρεση 
Να αποφεύγεται η 

αφαίρεση µέρους της 
βλάστησης στα πληγω-

µένα αµπέλια

Φυλλοδέτης στη ροδακινιά 
Ο φυλλοδέτης (Adoxophyes orana) αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους εχθρούς των 
πυρηνόκαρπων µε τρεις γενεές ανά έτος. Το 
πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου αναµένεται η 
έναρξη της πτήσης της δεύτερης γενιάς (µέχρι 
και τις αρχές Αυγούστου), µε τις νεαρές 
προνύµφες των γενεών να κατατρώνε τον 
ώριµο καρπό λίγο πριν τη συγκοµιδή, αφήνοντας 
εµφανή σηµάδια και µειώνοντας την εµπορική 
του αξία. Όπως και µε την ανάρσια, ο 
προσδιορισµός του κατάλληλου χρόνου 
επέµβασης γίνεται µε τη χρήση φεροµονικών 
παγίδων. Σύµφωνα µε τις πατατηρήσεις των 
γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Βόλου, οι παραγωγοί καλούνται να ελέγχουν 
συστηµατικά (δύο φορές την εβδοµάδα) τις 
φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες τους, 
προκειµένου να έχουν σαφή εικόνα της 
δραστηριότητας των ακµαίων. Συνήθως 
προτείνεται η ταυτόχρονη αντιµετώπιση 
µε ανάρσια και καρπόκαψα.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis Evo 25EW, Decis 
Expert 100EC
CORTEVA: Delegate 250 WG
FMC Hellas: Coragen 20SC, Simin 2.5 EC
K&N Ευθυµιάδης: Therbonal 28.75EC
SYNGENTA: Affirm opti 9.5 WG, Voliam 
Targo 063 SC
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC, Ovitex 81,7 EC.

Πυρηνοτρήτης στην ελιά
Αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες 
πραγµατοποιεί ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) 
ανάλογα µε τη γενιά και την εποχή που 
προσβάλλει τα ελαιόδεντρα. Πιο συγκεκριµένα, 
η πρώτη γενεά καλείται ανθόβια διότι 
προσβάλλει τα άνθη, η δεύτερη καρπόβια καθώς 
παρασιτούνται οι καρποί και η τρίτη φυλλόβια 
οπότε και κατατρώγονται τα φύλλα. Η µεγάλη 
ζηµιά που προκαλεί το έντοµο διακρίνεται στους 
καρπούς και την προκαλεί η δεύτερη γενεά, της 
οποία η δράση οδηγεί σε εκτεταµένη 
καρπόπτωση. Σύµφωνα µε γεωπόνους, συνήθως 
χρησιµοποιούνται φεροµονικές παγίδες τύπου 
«∆έλτα» µε κόλλα και µε βάση τις συλλήψεις 
των αρσενικών ενηλίκων προβλέπεται 
η ένταση της προσβολής, ενώ µε αυτό το τρόπο 
καθορίζεται και η περίοδος ψεκασµού 
µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την 
ελαιοκαλλιέργεια σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis Evo 25EW, Decis 
Expert 100EC
CORTEVA: Delegate 250 WG
FMC Hellas: Simin 2,5 EC
K&N Ευθυµιάδης: Kaiso Sorbie 5EG, 
Carnadine 20SL
SYNGENTA: Karate Zeon 10 CS, Karate 
Zeon 1.5 CS
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC, Phosmetar 50 
WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Περί τις 56.700 αιτήσεις σε σύνολο 63.768 
ικανοποιήθηκαν στα πλαίσια του προ-
γράµµατος Βιολογικής Γεωργίας, σύµφω-
να µε τα τελικά αποτελέσµατα που αναρ-
τήθηκαν στις 30 Ιουνίου. Πλέον οι νεο-
εισερχόµενοι στον κλάδο των βιολογι-
κών καλούνται να υπογράψουν εντός 
15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµη-
νία της απόφασης ένταξης, σύµβαση µε 
Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, 
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις τους. Οι υ-
πόλοιποι θα είναι πλέον σε θέση να ξα-
νακάνουν αίτηση για ένταξη σε σχετικό 
πρόγραµµα το 2023. Η µεγάλη διαφορά 
εδώ είναι πως εκείνοι που θα κάνουν αί-
τηση ως νεοεισερχόµενοι στον κλάδο θα 
µπουν ξανά µέσω του ΠΑΑ, ενώ οι «πα-
λιοί» (διατήρηση) θα κάνουν ετησίως 
αίτηση ένταξης µέσω ΟΣ∆Ε στη σχετική 
δράση του νέου πρασινίσµατος από τις 
άµεσες ενισχύσεις. 

Για την κατηγορία των νεοεισερχόµε-
νος δεν θα υπάρξει διαφορά στα πριµ σε 
σχέση µε την περασµένη προκήρυξη. Για 
τη διατήρηση στα Βιολογικά προβλέπο-
νται όµως µεγαλύτερες ενισχύσεις στη 
φυτική παραγωγή (στη ζωική µένουν 
τα ίδια), εφόσον όµως δεν ξεπερνάνε ε-
τησίως οι αιτήσεις δηµόσια δαπάνη 121 
εκατ. ευρώ. 

Ο λόγος είναι πως από στις άµεσες ε-
νισχύσεις δεν δύναται να υπάρχουν επι-
λαχόντες οπότε, όσες αιτήσεις µπαίνουν 
στο σύστηµα και τηρούν τις σχετικές προ-
ϋποθέσεις θα πρέπει και να πληρώνονται 
όλες. Ως εκ τούτου, µε σταθερό τον συνο-

λικό προϋπολογισµό, η αύξηση των αι-
τήσεων µπορεί να επιφέρει και µείωση 
του τελικού πριµ. Σύµφωνα µε το στρατη-
γικό σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ 
(πριν την αναθεώρηση που έπεται) οι ε-
νισχύσεις για τη διατήρηση στη βιολο-
γική γεωργία διαµορφώνονται ως εξής:

Ελιά: 50,5 ευρώ ανά στρέµµα.
Σταφίδα: 63,6 ευρώ ανά στρέµµα.
Μηλοειδή: 53,2 ευρώ ανά στρέµµα.
Πυρηνόκαρπα: 94,1 ευρώ ανά στρέµµα.
Επιτραπέζια σταφύλια: 144 ευρώ α-

νά στρέµµα.
Εσπεριδοειδή: 33,4 ευρώ ανά στρέµµα.
Σταφύλια οινοποιήσιµα: 65,7 ευρώ 

ανά στρέµµα.
Ροδιά: 112 ευρώ ανά στρέµµα.
Ακτινίδιο: 87 ευρώ ανά στρέµµα.
Μικρόκαρπες / ∆άσους: 94 ευρώ α-

νά στρέµµα.
Αραβόσιτος βρώσιµος: 54,4 ευρώ-

ανά στρέµµα.
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 64,4 

ευρώ ανά στρέµµα.
Μηδική, Τριφύλλι: 57,4 ευρώ α-

νά στρέµµα.
Χειµερινά σιτηρά: 12 ευρώ ανά 

στρέµµα.
Ρύζι: 44,6 ευρώ ανά στρέµµα.
Λοιπές αροτραίες: 49,3 ευρώ α-

νά στρέµµα.
Αρωµατικά: 129,5 ευρώ ανά στρέµµα.
Όσπρια: 49,1 ευρώ ανά στρέµµα.
Κτηνοτροφικά ψυχανθή: 49,1 ευ-

ρώ ανά στρέµµα.
Λαχανικά: 63,5 ευρώ ανά στρέµµα.
Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 1140ευ-

ρώ ανά στρέµµα.

Σύντομα η 2η ευκαιρία για πριμ 
Βιολογικών στους επιλαχόντες 
Μέχρι τις 14 Ιουλίου η διορία για συμβάσεις με πιστοποιητές για τους δικαιούχους

Νέο πρασίνισµα
Για τη διατήρηση στα 
Βιολογικά προβλέπο-
νται το 2023 µεγαλύ-
τερες ενισχύσεις στη 
φυτική παραγωγή µε 
το ετήσιο µπάτζετ να 
είναι 121 εκατ. ευρώ

Νεοεισερχόµενοι
Οι νεοεισερχόµενοι 

στον κλάδο των 
βιολογικών καλούνται 
να υπογράψουν εντός 
15 εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία 

της απόφασης 
ένταξης, σύµβαση µε 
Οργανισµό Ελέγχου 

και Πιστοποίησης

Στις άµεσες ενισχύσεις, 
όσες αιτήσεις Βιολογικών 
µπαίνουν στο σύστηµα 
πρέπει να εξυπηρετούνται.

Εκτός πριµ
νέοι αγρότες
µε µελίσσια
Μία δυσάρεστη έκπληξη 
περίµενε µερίδα υποψήφιων 
προς ένταξη στην 
πρόσκληση της 
µελισσοκοµίας, οι οποίοι 
µετά τον δεύτερο 
διασταυρωτικό έλεγχο, 
από δικαιούχοι βρέθηκαν 
εκτός προγράµµατος. 
Συγκεκριµένα, αυτό αφορά 
εκείνους που δεν είχαν ούτε 
ένα ευρώ αγροτικό εισόδηµα 
το 2021, που είναι εκείνοι 
που έκαναν αίτηση ένταξης 
στο πρόγραµµα των Νέων 
Αγροτών. Αυτοί, δεν 
θεωρούνται «ενεργοί 
αγρότες» σύµφωνα µε τον 
νέο ορισµό που αναφέρει 
ότι: «Γεωργοί που δεν 
λαµβάνουν άµεσες 
ενισχύσεις και υποβάλλουν 
αίτηση στήριξης/πληρωµής 
αποκλειστικά για µέτρα του 
Προγράµµατος αγροτικής 
ανάπτυξης 2014-2020, 
εφόσον το εισόδηµα που 
απέκτησαν από γεωργικές 
δραστηριότητες κατά το 
τελευταίο φορολογικό έτος 
είναι τουλάχιστον 10% 
έναντι των συνολικών 
εσόδων που απέκτησαν κατά 
το ίδιο φορολογικό έτος». 
Σηµειώνεται εδώ πως 
στον πρώτο έλεγχο αυτοί 
οι ενδιαφερόµενοι ήταν 
στη λίστα των δικαιούχων 
ωστόσο ο χαρακτηρισµός 
του ενεργού γεωργού 
επαναξιολογήθηκε στην 2η 
κατάταξη για το σύνολο των 
παραγωγών και έτσι έµειναν 
εκτός ενισχύσεων. 
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∆ΡΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΒΑΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

�ΕΥΡΩ	

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΕΟΙ 2.816 67,72 82.984.143,00

ΠΑΛΙΟΙ 5.294 39,93 82.987.806,00

ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΕΟΙ 21.516 37,65 144.995.834,01

ΠΑΛΙΟΙ 7.938 7,43 41.360.644,38

ΒΟΕΙ∆Η-
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΝΕΟΙ 12.118 60,00 206.635.380,36

ΠΑΛΙΟΙ 4.002 48,00 95.534.381,37

ΚΥΨΕΛΕΣ-
ΠΑΡΑΦΥΑ∆ΕΣ

ΝΕΟΙ 2.786 0 45.173.926,98

ΠΑΛΙΟΙ 231 20,00 5.378.501,70

ΣΥΝΟΛΟ 56.701 705.050.617,80





Αγώνας για προκήρυξη μέσα στο καλοκαίρι   

Μέχρι 200.000 ευρώ 
το ύψος των επιλέξιμων 
επενδύσεων από αγρότες 
στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο  

Επιμένει το υπουργείο Επενδύσεων για προσκλήσεις μέσα 
στον Ιούλιο, την ώρα που υπάρχει πλήθος τεχνικών ζητημάτων 
προς επίλυση και άρα καθυστερούν τα χρονοδιαγράμματα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πιεστικός δείχνει ο χρόνος για να 
βγει το χρονοδιάγραµµα του οικονο-
µικού επιτελείου σε ότι αφορά στην 
προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόµου 
4887/2022 στο σκέλος που σχετίζεται 
µε τον τοµέα της παραγωγής, µετα-
ποίησης, συσκευασίας και εµπορίας 
αγροτικών προϊόντων ή αλλιώς της 
αγροδιατροφής.  Εκτός από τις εφαρ-
µοστικές διατάξεις που δεν έχουν ο-
λοκληρωθεί, ανακύπτουν και τεχνι-
κά ζητήµατα τα οποία έχουν να κά-
νουν µε την λειτουργία των πληρο-
φορικών συστηµάτων αλλά και την 
αδυναµία των µελετητών να ολοκλη-
ρώσουν µε επιτυχία χιλιάδες φακέ-
λους σε ένα σύνθετο αντικείµενο το 
οποίο ακολουθεί ένα θεσµικό πλαί-
σιο που εφαρµόζεται για πρώτη φορά. 

Ήδη οι αρµόδιες υπηρεσίες γίνονται 
δέκτες αυτών των ενστάσεων, πράγ-
µα που σηµαίνει ότι δεν αποκλείεται 
τελικά, η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου να επιλέξει την προκήρυξη του 
συγκεκριµένου καθεστώτος (Αγροδι-
ατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και 
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – 
Αλιεία) µετά το πέρας των καλοκαιρι-
νών διακοπών, δηλαδή τέλη Αυγού-
στου µε αρχές Σεπτεµβρίου. 

Βεβαίως, ο αρµόδιος, αναπληρω-
τής υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επιµέ-
νει µέχρι τώρα µε δηλώσεις του ότι 
στο σχέδιό του είναι η δηµοσιοποί-
ηση της εν λόγω προκήρυξης εντός 
του Ιουλίου, καθώς εγκρίθηκαν, ό-
πως διαβεβαιώνει από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή τα αυξηµένα ποσοστά 
ενίσχυσης που προβλέπονται στο συ-
γκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, ειδικά 
για τα νησιά του Αιγαίου και τις πε-
ριοχές ∆ίκαιης Μετάβασης.            

Κρίσιµο πλέον, για να τηρηθεί το 

Πρώτα να τελειώσουν οι αξιολογή-
σεις και οι πληρωµές των Νέων Α-
γροτών και µετά θα ξεκινήσει και η 
αξιολόγηση των αιτήσεων της δρά-
σης 4.1.2 για τις επενδύσεις στα 
αρδευτικά συστήµατα. Τα παραπά-
νω διεµήνυσαν στην Agrenda στε-
λέχη περιφερειών που έχουν στή-
σει τις γνωµοδοτικές επιτροπές ε-
δώ και µήνες, ωστόσο µόλις πρό-
σφατα έλαβαν στα χέρια τους τον 
οδηγό αξιολόγησης του Μέτρου. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
ο όγκος των φακέλων προς αξιο-
λόγηση δεν είναι µεγάλος και η 
διαδικασία θα τελειώσει γρήγο-
ρα αρκεί να ξεκινήσει. 

Επιπλέον, οι περιφέρειες ασχο-
λούνται και µε τις εκκαθαρίσεις 
της β’ δόσης των Νέων Αγροτών 
2016 µε τα περιθώρια να στενεύ-
ουν καθώς πρέπει να σταλούν οι 
σχετικές λίστες πληρωµής στον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ µέχρι τέλος του µήνα. Ό-
πως και να έχει, σύµφωνα µε τις 
ίδιες πηγές ο δεσµευµένος προ-
ϋπολογισµός των 37 εκατ. ευρώ 
µοιάζει να είναι υπεραρκετός για 

να ενταχθούν στο Μέτρο 4.1.2 ό-
λοι όσοι τηρούν τις σχετικές προ-
ϋποθέσεις. Τελικά αποτελέσµατα 
πάντως, πέραν συγκλονιστικού α-
προόπτου δεν θα πρέπει να περι-
µένουν οι ενδιαφερόµενοι πριν το 
τέλος του καλοκαιριού. 

Σηµειώνεται εδώ πάντως πως ό-
ποιος θέλει να προχωρήσει στην ε-
πένδυση (αγορά αρδευτικών κ.λπ) 
µπορεί να το κάνει µε δική του ευ-
θύνη πριν την τελική έγκριση α-
πό τους αξιολογητές. Σε κάθε πε-

Από Σεπτέμβρη εγκρίσεις 

σχετικό χρονοδιάγραµµα, είναι να εκ-
δοθεί άµεσα και η σχετική υπουργική 
απόφαση µε ευθύνη του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα ορίζει 
τους ειδικότερους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις βάσει των οποίων θα ενισχύ-
ονται τα επενδυτικά σχέδια των αγρο-
τών µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου. 

Το ζήτηµα που απασχολεί βέβαια εδώ 
µεγάλη µερίδα των υποψήφιων επεν-
δυτών είναι εκείνο της επιδότησης µη-
χανολογικού εξοπλισµού και ειδικότε-
ρα των τρακτέρ και των παρελκόµενων.  

Το θέµα αυτό αναµένεται να λύσει η 
σχετική απόφαση, που θα προβλέπει 
ρητά ποιες δαπάνες είναι επιλέξιµες 
στα πλαίσια του αγροτικού καθεστώ-
τος που θα προκηρυχθεί µε προϋπολο-
γισµό περί τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται, πως στο παραπάνω 
καθεστώς θα µπορούν να κάνουν αί-
τηση αγρότες-φυσικά πρόσωπα για ε-
πενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού έ-
ως 200.000 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυ-
σης θα είναι:

Αττική: 35-45%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο 

Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσα-
λία, ∆υτική Ελλάδα: 70%

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις 
στον αγροτικό τοµέα µπορούν να φτά-
σουν το 80% των παραπάνω ποσοστών. 

Τρακτέρ
Το ζήτηµα που απασχολεί 
βέβαια µεγάλη µερίδα των 

υποψήφιων επενδυτών είναι 
εκείνο της επιδότησης τρακτέρ 

και παρελκόµενων

Επιλέξιµες είναι 
και δαπάνες 
για αρδευτικά, 
φωτοβολταϊκά 
(net metering), 
κατασκευή στάβλων, 
θερµοκηπίων κ.λπ
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Εξαίρεση
Οι επιδοτήσεις για τις 
επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα 
µπορούν να φτάσουν το 80% 
των ποσοστών. Εξαίρεση 
αποτελούν οι επενδύσεις στις 
ορεινές περιοχές, στα νησιά µε 
πληθυσµό µικρότερο των τριών 
χιλιάδων εκατό (3.100) 
κατοίκων, και τις παραµεθώριες 
περιοχές, που λαµβάνουν το 
100% των παραπάνω 
ποσοστών.

Δαπάνες
Εκτός από το µηχανολογικό 
εξοπλισµό, επιλέξιµες προς 
ενίσχυση είναι δαπάνες που 
αφορούν αρδευτικά συστήµατα, 
φωτοβολταϊκά (net metering), 
την κατασκευή στάβλων, 
θερµοκηπίων κ.λπ.

Αίτηση
Στον Αναπτυξιακό θα κάνουν 
αίτηση αγρότες-φυσικά 
πρόσωπα για επενδυτικά 
σχέδια προϋπολογισµού 
έως 200.000 ευρώ. 



αρδευτικών

Μετά τις ενστάσεις
Νέων η απόφαση
για αύξηση μπάτζετ
Σε ένα κλίµα που µυρίζει εκλο-
γές, συνεχίζονται οι πιέσεις προς 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, για την εξεύρεση κονδυλίων 
που θα επιτρέψει να ενταχθεί στο 
πρόγραµµα το σύνολο των υπο-
ψήφιων Νέων Αγροτών που πλη-
ρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Ήδη από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης έχει δεσµευθεί πε-
ρί το 10% των συνολικών πόρων 
για εκείνους που θα δικαιωθούν 
στις ενστάσεις και θα βρεθούν α-
πό τους πίνακες επιλαχόντων και 
απορριφθέντων στη λίστα των δι-
καιούχων. Για παράδειγµα, στην 
Κρήτη, έχουν εγκριθεί οριστικά 
1.459 δικαιούχοι µε συνολικό πο-
σό δηµόσιας δαπάνης 56,9 εκατ. 
ευρώ. Έχουν προκύψει ακόµη 67 
εν δυνάµει δικαιούχοι (χρωστάνε 
δικαιολογητικά) για τους οποί-
ους δεσµεύτηκαν 2.547.500 ευ-
ρώ. Σύνολο 59,46 εκατ. ευρώ. Υ-
πάρχουν ακόµη διαθέσιµα 6,4 ε-
κατ. ευρώ για την Κρήτη τα οποία 
θα µοιραστούν µετά τις ενστάσεις 
των 840 επιλαχόντων και 233 α-
πορριπτόµενων. 

Όσον αφορά τώρα την α’ δόση 
πληρωµής, οι διαχειριστικές αρ-
χές επιµένουν πως θα µπορούν να 
προλαβαίνουν να δοθούν χρήµα-
τα µέχρι τέλος του µήνα, τουλάχι-
στον στις 8 περιφέρειες που ήδη 
έχουν βγάλει αποτελέσµατα. Το 
θέµα είναι αν θα περιµένουν οι υ-
πεύθυνοι την αξιολόγηση και των 
ενστάσεων ώστε να προχωρήσουν 
κανονικά µε τη λίστα των πρώτων 
10.000 δικαιούχων, που «βρέξει-
χιονίσει» και µετά τις προσφυγές, 
είναι µέσα στο πρόγραµµα. 

Σ’ αυτά τα πλαίσια ο βουλευ-
τής Ηρακλείου του ΚΙΝΑΛ, Βασί-
λης Κεγκέρογλου, ζήτησε την κα-
τανοµή επιπλέον πόρων για την 
περιφέρειά του, ενώ είχε προη-
γηθεί παρόµοιο αίτηµα µε σχετι-
κή επιστολή από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

«Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης παραδέχθηκε την ανάγκη 
για αύξηση του προϋπολογισµού 
για το πρόγραµµα νέων αγροτών, 
χωρίς ωστόσο να δεσµευτεί –στην 
παρούσα φάση- σε συγκεκριµένες 
ενέργειες ενώ ανακοίνωσε την 
προκαταβολή από την επιστρο-
φή του ειδικού φόρους κατανά-
λωσης εντός του Αυγούστου κα-
θώς και την διάθεση από Ευρω-
παϊκά κονδύλια, ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, για την στήριξη των αγρο-
τών και κτηνοτρόφων», σηµειώ-
νει στη σχετική ανακοίνωση που 
εξέδωσε ο βουλευτής Ηρακλείου. 

Θεσµική παρέµβαση για
την αργοπορία πληρωµών
στη Μεταποίηση 
Στην παραδοχή πως πράγµατι 
υπάρχουν προβλήµατα σχετικά 
µε τις πληρωµές του προγράµµατος 
Μεταποίησης (Μ. 4.2) προχώρησε 
ο γ.γ του ΥΠΑΑΤ, ∆ηµήτρης 
Παπαγιαννίδης στα περιθώρια της 
περασµένης Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ. Ο ίδιος 
ξεκαθάρισε πως στη Μεταποίηση 
«πρέπει να βρούµε τρόπο να 
επιταχύνουµε», αλλά όπως είπε 
χρειάζεται παραπάνω προσωπικό µε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
να κάνει προσπάθεια ώστε να λυθούν 
τα ζητήµατα καθυστέρησης 
µελετώντας παρεµβάσεις στο θεσµικό 
πλαίσιο. Εν τω µεταξύ, µε νέα 
τροποποίηση, παρατείνεται το αίτηµα 
πρώτης πληρωµής για 60 ηµέρες  
για τους δικαιούχους του Μέτρου µε 
έργα έως 600.000 ευρώ που έχουν 
υποβάλει ή θα υποβάλουν µέσω 
ΠΣΚΕ αίτηση τροποποίησης έως τις 
30/06/2022. Για τους δικαιούχους 
µε έργα 600.000 ευρώ και άνω που 
εντάχθηκαν εντός του 2021, η 
προθεσµία υποβολής παρατείνεται 
έως τις 31/08/2022.

ρίπτωση, το φετινό καλοκαίρι θα 
τη βγάλουν οι ενδιαφερόµενοι 
προς ένταξη στο Μέτρο µε τον 
παλιό εξοπλισµό. Συγκεκριµένα 
η προκήρυξη του προγράµµατος 
αναφέρει: «Εφόσον η υλοποίηση 
των επενδύσεων προηγείται της 
απόφασης ένταξης, αυτές πραγ-
µατοποιούνται µε αποκλειστική 
ευθύνη του υποψηφίου, χωρίς η 
υλοποίηση αυτή να υποχρεώνει 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε συγχρη-
µατοδότησή τους». 

10% των κονδυλίων
Ένα 10% των κονδυλίων 
περίπου ανά περιφέρεια 

έχει δεσµευθεί για να 
εξυπηρετήσει τις ενστά-
σεις που θα υποβληθούν 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ταµείο Ανάκαµψης
Οι ηµεροµηνίες έναρξης των 
αιτήσεων έχουν ως εξής:
1. Πράσινος αγροτουρισµός: 
12/07/2022
2. Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
18/07/2022 
3. Γενετική Βελτίωση Ζώων: 
27/07/2022
4. Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: 31/08/2022
Όλες οι προκηρύξεις λήγουν 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2022.  

Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι
Παρατείνεται έως 25 
Ιουλίου η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων 
στήριξης για συµµετοχή 
στο Υποµέτρο 2.1 «Χρήση 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στο γεωργικό τοµέα – 
Στήριξη για αποκόµιση 
οφέλους από τη χρήση 
συµβουλευτικών.

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

21 ΙΟΥΛΙΟΥ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ

30 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η ιστορία των ειδικών τρακτέρ της Landini, 
συνεχίζεται τώρα µε µία νέα προσθήκη, την 
σειρά των τρακτέρ REX 3 Stage V που έχει 
σχεδιαστεί για να τονίσει  περαιτέρω τον συ-
µπαγή σχεδιασµό και την ευελιξία της δη-
µοφιλούς οικογένειας τρακτέρ REX. Ειδικό-
τερα, η νέα σειρά ξεχωρίζει για τις συµπα-
γείς διαστάσεις της καθώς προσφέρεται µε: 
µεταξόνιο 1950mm, ελάχιστη απόσταση α-
πό το έδαφος 213mm, εξωτερικό πλάτος α-

πό 1350mm έως 1617mm, ελάχιστο ύψος 
του τιµονιού από το έδαφος στην έκδοση 
πλατφόρµας 1256mm και βάρος 2200 κι-
λόχωρίς τα αντίβαρα. 

Η σειρά περιλαµβάνει τα µοντέλα REX 3-
060 F, REX 3-070 F και REX 3-080 F-GE, τα 
οποία είναι εφοδιασµένα µε νέους κινητή-
ρες 4 κυλίνδρων, 16 βαλβίδων, 2,5λίτρων 
Kohler και αποδίδουν ισχύς 54,68 και 74 
ίππων. Η διαχείριση στροφών του κινητή-
ρα που προσφέρεται µέσω του συστήµατος 
Engine Memo Switch επιτρέπει στον χειριστή 
να αποθηκεύει και να επαναφέρει τις στρο-

Ο νέος σπεσιαλίστας 
της Landini ήρθε 
και στην Ελλάδα   
Τα Rex 3 Stage V με ισχύς 54-74 ίππων ξεχωρίζουν, 
εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών

Για κάθε στόλο το 
John Deere AutoTrac 
Επαγγελµατίες που διαθέ-
τουν στόλους τρακτέρ δια-
φορετικών µαρκών µπο-
ρούν πλέον να χρησιµο-
ποιούν την αυτόµατη κα-
θοδήγηση AutoTrac TIM 
(Tractor-Implement-
Management) της John 
Deere για τα τερµατικά 
Gen4 Universal Displays, 
σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση της εταιρείας. 

Η επόµενη γενιά 
γεωργίας ακριβείας
Με την παρουσίαση των 
νέων σειρών Fastrac 
4000 και 8000 η JCB 
κάνει και το επόµενο βήµα 
για την γεωργία του µέλ-
λοντος, λανσάροντας τον 
δέκτη Hexagon NovAtel 
SMART7 GNSS και τα συ-
στήµατα διασύνδεσης 
TerraStar, όλα εύκολα 
προσβάσιµα από την εξ 
ολοκλήρου αναβαθµισµέ-
νη καµπίνα.

Βολικό και γρήγορο 
το νέο TOP 882 C  
Σε µία από τις τελευταίες 
της παρουσιάσεις, η 
Pöttinger ανακοίνωσε ότι 
εισάγει στην αγορά ένα ευ-
έλικτο, γρήγορο και ποιοτι-
κό χορτοσυλλεκτικλο για 
κεντρική θηµωνιά. Αυτό εί-
ναι το TOP 882 C, ένα µη-
χάνηµα µε διάµετρο ρότο-
ρα 3,7 µ. αλλά µε ύψος µε-
ταφοράς κάτω από 4 µέ-
τρα, χωρίς να αφαιρεθούν 
οι βραχίονες των δοντιών. 

∆εκαετή εγγύηση για 
αγροτικά ελαστικά
Η αγορά των αγροτικών 
ελαστικών Bridgestone και 
Firestone συνοδεύεται 
πλέον µε 10 χρόνια εγγύ-
ηση. «Με τη καταχώριση 
των στοιχείων αγοράς, και 

Νέα µοντέλα 
τρακτέρ Valtra Q 
 Με 5 νέα µοντέλα της 
σειράς Q και τον εξακύλιν-
δρο κινητήρα της, η Valtra 
καλύπτει το κενό µεταξύ 
των T255 και των S274, 
θέλοντας όµως να δώσει 
ακόµη περισσότερο όσον 
αφορά την τεχνολογία και 
την απόδοση στην κατηγο-
ρία αυτή. Ο κινητήρας που 
βρίσκεται κάτω από το κα-
πό των νέων µοντέλων εί-
ναι το σκανδιναβικό µοτέρ 
των 7,4 λίτρων και έξι κυ-
λίνδρων που συνδυάζεται 
µε το αδιαβάθµητο κιβώτιο 
ταχυτήτων δύο σειρών.

σε περίπτωση αποδοχής 
της καταγγελίας εκ µέρους 
της ΕΛΑΣΤΡΑΚ, που εκ-
προσωπεί τα ελαστικά 
Bridgestone και Firestone 
στην Ελλάδα, ο τελικός κα-
ταναλωτής λαµβάνει ένα 
νέο ελαστικό ή µερική επι-
στροφή χρηµάτων ανάλο-
γα µε την ηµεροµηνία αγο-
ράς και τα υπολειπόµενο 
πέλµα», τονίζει η ελληνική 
εισαγωγική εταιρεία.
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Μικρό και ισχυρό 
με αρετή την 
αντοχή του, το νέο 
χορτοδετικό της 
Massey Ferguson
Το νέο χορτοδετικό MF 1842S για τυπικά δέµατα 14» x 
18», βασίζεται στην επιτυχία του MF 1840, το οποία έ-
χει όπως λέει η κατασκευάστρια εταιρεία αποκτήσει α-
ξιοζήλευτη φήµη για την απόδοση, την αξιοπιστία και 
το χαµηλό κόστος ιδιοκτησίας.
«Σχεδιασµένο από ειδικούς χορτοδετικών στο περίφη-
µο εργοστάσιο της Hesston, το MF 1842S είναι ένα µη-
χάνηµα υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά βαρέος τύπου, ι-
κανό να παράγει υψηλότατο αριθµό δεµάτων και να ε-
ξασφαλίσει υψηλή ποιότητα καλλιέργειας σε περιορι-
σµένο χρόνο λειτουργίας», εξηγεί ο Jérôme Aubrion, ∆ι-
ευθυντής Μάρκετινγκ της Massey Ferguson, Ευρώπης 
και Μέσης Ανατολής, για το νέο µέλος στην οικογένεια 
χορτοδετικών της εταιρείας. Σχεδιασµένο για να χειρί-
ζεται υψηλά φορτία, το νέο µοντέλο παρέχει εξαιρετική 
αντοχή και αξιοπιστία που απαιτούνται για την κάλυψη 
υψηλών απαιτήσεων απόδοσης, τονίζει η εταιρεία. Η ι-
σχύς PTO µεταδίδεται µέσω ενός νέου πρωτεύοντος ά-
ξονα µε στήριξη στη µέση, που διασφαλίζει ότι παραµέ-
νει πάντα σε απόλυτη ευθυγράµµιση µε τη ράβδο έλξης.
Ένας σηµαντικά βαρύτερος ολισθητικός συµπλέκτης 
προστατεύει τη γραµµή µετάδοσης κίνησης και απο-
δίδει 20% περισσότερη ροπή από την υπάρχουσα σχε-
δίαση του MF 1840. Με διάµετρο 673 χιλιοστά, ο νέος 
σφόνδυλος υψηλής αδράνειας είναι 21% µεγαλύτερος 
και 22% βαρύτερος από αυτόν που χρησιµοποιείται στο 
µικρότερο ενσωµατωµένο χορτοδετικό. Αυτό παρέχει 
οµαλή αποτελεσµατική λειτουργία διατηρώντας στα-
θερές ταχύτητες και µειώνοντας την απαίτηση ισχύος 
και τις υπερτάσεις. Το κιβώτιο ταχυτήτων MF 1842S έ-
χει σχεδιαστεί ειδικά για να χειρίζεται περισσότερη ι-
σχύ και υψηλά φορτία δεµατοποίησης. 

Ισχυρότερο και αξιόπιστο έµβολο
∆ουλεύοντας µε 100 κινήσεις/λεπτό, το νέο έµβολο ό-
χι µόνο προσφέρει την υψηλότερη απόδοση που απαι-
τείται, αλλά δηµιουργεί και σταθερά δεµάτια µε υψηλή 
ποιότητα και πυκνότητα. Παράλληλα, οκτώ ρουλεµάν 
βαρέος τύπου είναι έως και 51% φαρδύτερα και 25% 
µεγαλύτερα σε διάµετρο από αυτά του MF 1840 και έ-
χουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τα υψηλά φορτία 
και να διασφαλίζουν µέγιστη αξιοπιστία. Ταυτόχρονα, 
η διαδροµή του εµβόλου είναι πάνω από 24% µεγαλύ-
τερη, γεγονός που συµβάλλει στην αύξηση της ροπής 
και στη µείωση της απαίτησης ισχύος. Ένα νέο αντίβα-
ρο 33,8 κιλών, τοποθετηµένο στον κινητήριο βραχίο-
να, εξισορροπεί τα φορτία αιχµής στο τρακτέρ και δια-
τηρεί σταθερή ταχύτητα εµβόλου, ενώ συµβάλλει στη 
βελτίωση της απόδοσης.

φές του κινητήρα ανάλογα µε την εργασία. 
Αυτό όµως που κάνει τη σειρά πραγµατι-

κά να ξεχωρίζει είναι η ευελιξία. Στην πραγ-
µατικότητα η σειρά µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί για ευρύ φάσµα καλλιεργειών µε όλα τα 
είδη παρελκοµένων ακόµα και εµπρός χά-
ρη στη δυνατότητα εργοστασιακού εµπρό-
σθιου υδραυλικού συστήµατος (κατά πα-
ραγγελία) µε µέγιστη ανυψωτική ικανότη-
τα 1000 κιλών. 

Το REX3 δεν µένει περνά απαρατήρητο: 
Οι κοµψές και δυναµικές γραµµές σχεδια-
σµού του και το καπό µε τα ενσωµατωµένα 
φώτα στην µπροστά γρίλια δίνουν στο τρα-
κτέρ αυτό µια εµφάνιση και αίσθηση  αυτο-
κινήτου. Ένας σύγχρονος σχεδιασµός που 
αντικατοπτρίζει πλήρως την ικανότητα της 
εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των πελατών για καινοτοµία, παραγωγικό-
τητα και άνεση, ενώ παραµένει πιστή στην 
παράδοση. 

∆ιαθέσιµο σε εκδόσεις πλατφόρµας 
και καµπίνας χαµηλού προφίλ

Ένα από τα πλεονεκτήµατα της σειράς 
REX3 είναι η δυνατότητα εργοστασιακής το-
ποθέτησης καµπίνας χαµηλού προφίλ  µε 
κατασκευή πλάτους 1,16µ στην βάση και 
0,86µ στην οροφή, µε συνολικό ύψος από 
το έδαφος 1,87µ. Best in Class στην κατη-
γορία των συµβατικών τρακτέρ, αυτή η έκ-
δοση καµπίνας εγγυάται τον µέγιστο σεβα-
σµό στην φύτευση καθώς διατηρεί στο µέγι-
στο την άνεση του χειριστή. Αυτός ο τελευ-
ταίος παράγοντας γίνεται εµφανής όταν ε-
ξετάζεται το ευρύ άνοιγµα της πόρτας για 
ευκολότερη πρόσβαση στην καµπίνα, το τι-
µόνι µε κλίση, το πολύ λειτουργικό ταµπλό, 
την απουσία µοχλών στο κεντρικό τούνελ, 
το κύκλωµα κλιµατισµού και την προαιρε-
τική πίσω κάµερα. Τέλος, η καµπίνα χαµη-
λού προφίλ προσφέρει µέγιστη ορατότητα 
προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόµα και για 
πλευρικές λειτουργίες, σε πλαγιές και στο 
θερµοκήπιο, µεγιστοποιώντας τις δυνα-
τότητες χρήσης γι’ αυτή τη σειρά τρακτέρ. 

Υδραυλικό κύκλωµα
Το υδραυλικό σύστηµα διαθέτει διπλή 

αντλία η οποία παρέχει 30 λίτρα/
λεπτό στο τιµόνι και 50 λίτρα/λεπτό 
στο σύστηµα ανάρτησης 3 σηµείων
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Όχι μονάδες, 
αλλά σύνολο

∆ιαχρονικό:  Πρέπει να 
σταµατήσουµε να ανήκουµε στον 
εαυτό µας και να αρχίσουµε να 
ανήκουµε στο σύνολο.

Ηµέρα συνεταιρισµών: Το 
πρώτο Σάββατο Ιουλίου είναι η 
∆ιεθνής Ηµέρα Συνεταιρισµών 
και φέτος ήταν στις 2 Ιουλίου µε 
σύνθηµα «Οι Συνεταιρισµοί 
οικοδοµούν έναν καλύτερο κόσµο». 
«Ο κόσµος βρίσκεται στα όρια της 
άβυσσου και κινείται προς 
τη λάθος κατεύθυνση. Για να 
αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη 
και να εµπνεύσουµε ελπίδα, 
χρειαζόµαστε συνεργασία, 
χρειαζόµαστε διάλογο, 
χρειαζόµαστε κατανόηση». 
ΓΓ ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες. «Tο 
ανθρωποκεντρικό επιχειρηµατικό 

συνεταιριστικό 
µοντέλο, 
εµπνευσµένο 
από τις 
συνεταιριστικές 
αξίες της 
αυτοβοήθειας, 
της αυτο- 
προσδιοριστικής, 

της δηµοκρατίας, της ισότητας & 
αλληλεγγύης και των ηθικών αξιών 
της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, 
της κοινωνικής ευθύνης και της 
φροντίδας των άλλων, οικοδοµεί 
έναν καλύτερο κόσµο». Bruno 
Roelants, Γενικός  ∆ιευθυντής 
ICA-International Cooperatives 
Alliance. 29/4/2022.

Ετοιµότητα: Την ετοιµότητα 
για µια µελλοντική έκτακτη κρίση 
δείχνει το 22% διατηρώντας κιτ 
έκτακτης ανάγκης µε φακό, 
ραδιόφωνο, κουβέρτες και κιτ 
πρώτων βοηθειών, ενώ επί πλέον 
46% σκοπεύει να κάνει το ίδιο. 
Ένα 21%)λέει ότι έχει ήδη κάνει 
προετοιµασία σχεδίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
atlanteanews.gr, 2/6/2022.

Πνίγηκαν: Περίπου 16.000 
πρόβατα πνίγηκαν όταν βυθίστηκε 
πλοίο που πήγαινε στη  Σαουδική 
Αραβία στα ανοικτά του Σουδάν. 
Το Σουδάν, που έχει οικονοµική 
κρίση, πουλά τα ζώα του κυρίως 
στην Αίγυπτο και τον Περσικό 
Κόλπο. Bloomberg. moneyreview.
gr, 12/6/2022.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μια νέα αφετηρία στην προσπάθεια 
διάσωσης των τοπικών και γηγενών 
αγροτικών ποικιλιών της χώρα µας 
ανοίγει η εγγραφή τους στο Εθνι-
κό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της Ελλάδας. Η ανα-
γνώριση τους από ένα σηµαντικό 
θεσµό του ΟΗΕ δηµιουργεί προϋ-
ποθέσεις ανάδειξης τους όχι σαν 
κειµήλια αλλά ως πολυδύναµων 
και ενεργών προϊόντων στο εγχώ-
ριο αλλά και διεθνές διατροφικό 
στερέωµα. Εξάλλου, οι σηµερινές 
προκλήσεις της κλιµατικής αλλα-
γής, της επισιτιστικής ασφάλειας 
αλλά και οι απαιτήσεις για προϊό-
ντα µε ταυτότητα δίνουν νέο ρόλο 
στην αξιοποίηση των τοπικών ποι-
κιλιών και γηγενών ειδών που πα-
ρότι είναι χιλιάδες, παραµένουν ά-
γνωστες ή χάνονται στο πέρασµα 
του χρόνου.

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλί-
ας για την εγγραφή του στοιχεί-
ου «Τοπικές και γηγενείς γεωργι-
κές ποικιλίες: γνώσεις και πρακτι-
κές» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ελ-

λάδας το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών σε συνεργασία µε την Τρά-
πεζα ∆ιατήρησης Γενετικού Υλικού 
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι-
σµού-∆ΗΜΗΤΡΑ.

Να σηµειωθεί ότι οι  τοπικές και 
γηγενείς γεωργικές ποικιλίες απο-
τελούν ένα σηµαντικό στοιχείο των 
κατοίκων του αγροτικού χώρου, αλ-
λά και της µνήµης και της γαστρο-
νοµικής εµπειρίας του αστικού χώ-
ρου. Είναι αυτές οι ποικιλίες που 
συνδηµιούργησε ο αγρότης µαζί 
µε τη φύση του κάθε τόπου στο βά-
θος των αιώνων και συνεισέφερε 
στη βιοποικιλότητά τους µε τις επι-
λογές του και την εφεύρεση καλλι-
εργητικών τεχνικών. Συναντώνται 

σε πολλά γεωργικά είδη όπως για 
παράδειγµα τα ρόδια Ερµιόνης, τα 
φασόλια Πρεσπών, τα σύκα Ταξι-
άρχη Ευβοίας, το σιτάρι Καπλου-
τζάς, οι εκλεκτές ελληνικές ποικι-
λίες αµπέλου, η φακή Εγκλουβής 
Λευκάδας, οι ελαιοποιήσιµες και ε-
πιτραπέζιες ελιές, οι φάβες Φενεού 
και Σαντορίνης, η κορινθιακή στα-
φίδα, το κατσούνι Αµοργού.

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 
µε την Υπουργική Απόφαση ΑΠ: 
300792, εγκρίθηκε η εγγραφή του 
στοιχείου στο Εθνικό Ευρετήριο Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 
Ελλάδας, η οποία αποτελεί καρ-
πό µιας πολύχρονης ερευνητικής 
προσπάθειας.

Εθνικό κεφάλαιο οι γηγενείς
ποικιλίες που αποκτούν νέο 
ρόλο με την αναγνώρισή τους
απ’ τον ΟΗΕ Προϋποθέσεις ανάδειξης ξεχασμένων 

ποικιλιών όχι σαν κειμήλια αλλά ως 
πολυδύναμων και ενεργών προϊόντων

H Αικατερίνη Μπινιάρη, διευθύντρια 
του Εργαστηρίου Αµπελολογίας.

Καθοριστικός ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών 
που συνδηµιούργησε ο αγρότης µαζί µε τη φύση

Οι τοπικές-γηγενείς ποικιλίες, αποτελούν έκφραση της µακραίωνης 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης, που οδήγησε στην παραγωγή 
διατροφικών και άλλων αγαθών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο 
τους, τόσο στην επιβίωση των τοπικών πληθυσµών κατά το παρελθόν, όσο 
και τη σηµασία τους για τη συγκρότηση πολιτισµικών πρακτικών γύρω από 
την παραγωγή και κατανάλωσή τους.
Η εγγραφή των τοπικών γηγενών ποικιλιών είναι «καρπός» επιστηµονικής, 
ερευνητικής εργασίας σε όλη την Ελλάδα και εµπειρίας δεκάδων ετών των 
δύο φορέων (ΓΠΑ-ΕΛΓΟ) σε συνεργασία µε πολλούς φορείς αγροτών 
αλλά και µεµονωµένους αγρότες και αποτελεί µια σηµαντική αναγνώριση 
της σηµαντικής συνεισφοράς του ανθρώπου της υπαίθρου στον γεωργικό 
πολιτισµό της χώρας µας.

Εξαφάνιση
Σε 1.600-1.700 

είδη φυτών 
µετρώνται 

οι απώλειες 
ποικιλιών ανά 

δεκαετία 

Πλούτος
Τα ρόδια 
Ερµιόνης, 

τα φασόλια 
Πρεσπών, το 

σιτάρι Καπλου-
τζάς, είναι 
µόνο λίγα 

παραδείγµατα

Μνήµη
Οι τοπικές 
ποικιλίες 

αποτελούν 
σηµαντικό 
στοιχείο 

µνήµης και 
γαστρονοµι-

κής εµπειρίας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Με βασική κατεύθυνση την αξιοποίηση 
των ελληνικών ποικιλιών, το οινοποιείο 
Oenops επέλεξει ένα πρωτόγνωρο για 
τα εγχώρια δεδοµένα µοντέλο, να παρα-
λαµβάνει ποικιλίες σταφυλιού από πολ-
λές και διαφορετικές περιοχές της Ελ-
λάδας εκτός της ∆ράµας όπου εδρεύει. 

Αυτό δηλώνει στο Winetrails ο οινο-
λόγος και ιδρυτής του οινοποιείου, Νί-
κος Καρατζάς, ο οποίος επισηµαίνει ό-
τι «η κύρια κατεύθυνση για τα οινοποι-
εία της ∆ράµας βασίζεται στην αξιοποί-
ηση των ξενικών ποικιλιών, εν αντιθέ-
σει µε τη δική µας φιλοσοφία για την α-
ξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών. Ό-
λα ξεκίνησαν το 2015. Ήµουν τότε οινο-
λόγος και διευθύνων στο Κτήµα Παυλί-
δη. Κατά την αποχώρησή µου από εκεί, 
µία αρκετά δύσκολη απόφαση, στράφη-
κα αρχικά στη συµβουλευτική πολύ ε-
πιλεγµένων εταιρειών που σχετίζονταν 
µε το κρασί. Είδα πολλά διαφορετικά α-
µπελοτεµάχια σε πολλές διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που µε 
εξέπληξε ως προς τον πλούτο και την ε-
τερογένεια του εδάφους και του κλίµα-
τος της χώρας. Κάπου εκεί γεννήθηκε 
το project της Oenops, που βασίστηκε 
στην αρχή της συνεργασίας». 

Το µοντέλο που συστάθηκε είναι νέο 
για τα ελληνικά δεδοµένα, µε τον Νίκο 
Καρατζά να αναφέρει ότι έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να βλέπει κανείς την ίδια 
ποικιλία, να προέρχεται από διαφορε-
τικές περιοχές, διαφορετικά εδάφη, δι-
αφορετική φιλοσοφία παραγωγού. «Η 
κουλτούρα µας επικεντρώνεται στη φρά-
ση: παλιές ρίζες, νέοι δρόµοι. Έχουµε α-
µπελώνες που φτάνουν σε ηλικία από 
40 έως και 100 έτη. Συλλέγουµε τα στα-
φύλια µας, ξεκινώντας από το Σουφλί 
Έβρου, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Κα-
βάλα, τις Σέρρες, τη ∆ράµα, το Κιλκίς. 
Φτάνουµε στο Αµύνταιο, κατεβαίνουµε 
Θεσσαλία και Καρδίτσα για Ληµιώνα µέ-
χρι το Ορεινό Ηράκλειο για το Βιδιανό.

Στο πλάνο η οινοποίηση 
µονοποικιλιακής µαυροδάφνης

Όπως λέει, η Μαυροδάφνη αποτελεί 
µία ποικιλία, την οποία το οινοποιείο 
εντόπισε στο Κιλκίς, αξιοποιώντας ένα 
αµπέλι 17 ετών. Ο Κόνιαρος προέρχε-
ται από τις Σέρρες και αποτελεί τοπική 
ποικιλία της περιοχής. «Μέχρι στιγµής 
χρησιµοποιήσαµε µαυροδάφνη απο-
κλειστικά σε blend, σε πολύ µικρό πο-
σοστό στην ετικέτα «Απλά» ερυθρό. Αυ-
τή τη στιγµή, έχοντας καταφέρει να αυ-
ξήσουµε τις ποσότητες που παραλαµ-
βάνουµε, εξετάζουµε να την οινοποιή-
σουµε ξεχωριστά». 

Αυτή τη στιγµή εξάγεται ποσοστό που 
υπερβαίνει το 40% της συνολικής παρα-
γωγής του οινοποιείου σε ετήσια βάση, 
µε τη δυναµικότητα να ανέρχεται σε έως 
και 140.000 φιάλες.     ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών
από το Σουφλί έως την Κρήτη
αγοράζει το οινοποιείο Oenops 

Το παραδοσιακό σιροπιαστό ρεβανί
Βέροιας στο δρόμο για σήμα ΠΓΕ
Το παραδοσιακό ρεβανί της Βέροι-
ας επιλέχθηκε από τον τοµέα Μακε-
δονίας και Θράκης του υπουργείου 
Εσωτερικών να προωθηθεί για την 
απόκτηση σήµατος «Προστατευόµε-
νης Γεωγραφικής Ένδειξης». Μά-
λιστα, ήδη γίνεται προσπάθεια να 
προετοιµαστεί και να συνταχθεί  
φάκελος αναγνώρισης στο πλαί-
σιο του έργου Interreg LOC-FOOD, 
ώστε το παραδοσιακό, σιροπιαστό, 
γλυκό της µακεδονικής πόλης να 
λάβει την απαραίτητη πιστοποίη-
ση από τις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, στους επαγγελµατι-
κούς φορείς της Βέροιας θα παρου-
σιαστούν οι προοπτικές από την έ-
νταξη του γλυκού «Ρεβανί Βεροίας» 
στα ΠΓΕ προϊόντα, οι προδιαγραφές 
ένταξης και οι υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από αυτή την ένταξη. Ο 
έλεγχος του φακέλου, ώστε να δο-
θεί από τις Βρυξέλλες το σήµα πι-
στοποίησης, αναµένεται να διαρ-
κέσει από 9 µήνες έως ένα χρόνο. 
Αυτή τη στιγµή στο νοµό Ηµαθίας 
δραστηριοποιούνται γύρω στους 
45 ζαχαροπλάστες, εκ των οποί-
ων οι 25 εδρεύουν στη Βέροια µε 
κύριο γλυκό το ρεβανί, ενώ υπάρ-
χουν 3-4 επιχειρήσεις που κάνουν 

και εξαγωγή σε διάφορες χώρες.
Σε δηλώσεις του ο αντιδήµαρχος 

Τουρισµού δήµου Βέροιας, Λάζα-
ρος Ασλανίδης, ανέφερε πως «Το 
ρεβανί µαζί µε το ροδάκινο είναι η 
κορωνίδα στη διατροφική µας αλυ-
σίδα. Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέ-
πει να έχουµε κοντά µας τους επι-
χειρηµατίες ζαχαροπλάστες που 
θα υιοθετήσουν τη διαδικασία. Να 
τους πείσουµε να ακολουθήσουν τα 
χαρτιά, τη µεθοδολογία και τη συ-
νταγή για το παραδοσιακό γλυκό 
ρεβανί. Από αυτή την πιστοποίηση 
µόνο πλεονεκτήµατα θα έχουµε».

Να σηµειωθεί ότι η  πολιτική της 
ΕΕ για την ποιότητα αποσκοπεί στην 
προστασία της ονοµασίας συγκε-
κριµένων προϊόντων µε σκοπό την 
προβολή των µοναδικών τους χα-
ρακτηριστικών, τα οποία συνδέο-
νται µε τη γεωγραφική τους προέ-
λευση καθώς και µε την παραδοσι-
ακή τεχνογνωσία. Η «Προστατευό-
µενη Γεωγραφική Ένδειξη» δίνει 
έµφαση στη σχέση µεταξύ της γε-
ωγραφικής περιοχής και της ονο-
µασίας του προϊόντος, όπου µια συ-
γκεκριµένη ιδιότητα, φήµη ή άλλο 
χαρακτηριστικό µπορεί να αποδο-
θεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

Τη φόρµουλα
της νίκης 
έχει η 
Ferrari Trento
Η οινοποιητική Ferrari 
Trento απέδειξε ότι 
έχει τη… φόρµουλα 
της νίκης καθώς 
ανακοίνωσε ότι η 
αρχική τριετής 
συνεργασία της µε το 
πρωτάθληµα αγώνων 
αυτοκινήτου F1 
επεκτείνεται  έως το 
2025. Η συνεργασία, 
που ξεκίνησε το 2021, 
σηµατοδότησε την 
πρώτη φορά που ο 
ιταλικός αφρώδης 
οίνος της Ferrari 
Trento εµφανίστηκε 
στο βάθρο της Formula 
1 µε την περιορισµένης 
έκδοσης Formula 1 fizz, 
γιορτάζοντας 
σηµαντικά Grand Prix, 
συµπεριλαµβανοµένων 
των Silverstone 
και Monza. Ο οινολόγος και ιδρυτής του 

οινοποιείου, Νίκος Καρατζάς.

Η ετήσια παραγωγή του Οenops ανέρχεται σε 140.000 φιάλες. 

Φάκελος
Ο έλεγχος του φακέ-
λου, ώστε να δοθεί 

από τις Βρυξέλλες το 
σήµα πιστοποίησης, 
θα διαρκέσει από 9 

µήνες έως ένα χρόνο

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ΗΜΑΘΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
45 

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
έχουν ως κύριο 
γλυκό το ρεβανί

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
κάνουν και εξαγωγή 
του προϊόντος 

25
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Κτήμα Τσίρκα 

Επενδύει στη λανολιά
για έξτρα παρθένο
με πολλές διακρίσεις
Μετά τα 800 ελαιόδεντρα στη Νότια Κέρκυρα, επέκταση 
με περίπου 80 στρέμματα στην Πελοπόννησο

Στόχευση 
Η λανολιά είναι ένα 

δέντρο απόλυτα 
εγκλιµατισµένο µε 
τις συνθήκες που 

επικρατούν στο νησί 
και αποτελεί την κύρια 

στόχευση του 
κτήµατος για το 
εγγύς µέλλον

Πρόσφατα το λάδι που παράγει 
το Κτήµα, µονοποικιλιακό από 
κορωνέικη ποικιλία, προερχόµενο 
από τα κτήµατα της Ηλείας, 
απέσπασε το ασηµένιο βραβείο 
στον 7o διαγωνισµό Athena IOOC.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Έµφαση στην λανολιά 
Κερκύρας θα δώσει κα-
τά το προσεχές χρονι-
κό διάστηµα το Κτήµα 
Τσίρκα µε έδρα το νησί 
των Φαιάκων. Ο επικεφαλής 
του, Τάσος Γαστεράτος, ήταν εκείνος 
που αποφάσισε να εισέλθει στη συσκευασία έξ-
τρα παρθένου ελαιόλαδου. Ο ίδιος χρυσοχόος 
στο επάγγελµα κατά το παρελθόν, αποφάσισε 
στην πορεία να αφοσιωθεί στην καλλιέργεια της 
ελιάς και στην παραγωγή λαδιού. 

Η ανάπτυξη και µε εκτάσεις 
στην Πελοπόννησο

Το Κτήµα έχει στην κατοχή του περίπου 800 
δέντρα στη Νότια Κέρκυρα σε κατακερµατισµέ-
να αγροτεµάχια που διατηρεί υπό την ιδιοκτη-
σία του. Πρόσφατα έκανε και ένα ακόµα βήµα 
επέκτασης στην Πελοπόννησο, αναπτύσσοντας 
εκτάσεις καλλιέργειας κορωνέικης ποικιλίας µε 

έδρα τα Κρέσταινα του νοµού Ηλείας. 
«Μίσθωσα τα συγκεκριµένα κτή-

µατα για να διευρύνω τη δρα-
στηριότητά µου και σε µία α-
κόµα περιοχή της Ελλάδας. 
Ήταν µία κίνηση προκειµέ-

νου να γνωρίσω µία περιοχή 
που φηµίζεται για το ποιοτικό της 

λάδι, να αφοµοιώσω µεθόδους παραγωγής και 
εκτός από το να παράγω ελαιόλαδο από την κο-
ρωνέικη ποικιλία, να µπορέσω να µεταφέρω την 
τεχνογνωσία µου και στον ελαιώνα που διατη-
ρώ στην Κέρκυρα», λέει σχετικά ο Τάσος Γαστε-
ράτος. «Νοίκιασα ένα κτήµα πριν από τρία χρό-
νια και αποτελεί ένα εγχείρηµα που εξελίσσω 
διαρκώς», συµπληρώνει σχετικά. Βλέποντας ό-
τι η επαγγελµατική του δραστηριότητα στη χρυ-
σοχοΐα άρχισε σταδιακά να φθίνει κατά τα χρό-
νια που προηγήθηκαν, η απόφασή να αξιοποι-
ήσει την οικογενειακή περιουσία στην Κέρκυρα 
αλλά και να επικεντρώσει το επαγγελµατικό του 
ενδιαφέρον αποκλειστικά στο ελαιόλαδο αποτέ-
λεσε τον µοναδικό δρόµο για εκείνον.

Το Κτήµα Τσίρκα, που αντλεί την ονοµασία του από το παρατσούκλι της 
οικογένειας Γαστεράτου (Τσίρκας) στην οποία ανήκει, διατηρεί εκτάσεις 
µε ελαιόδεντρα στη Λευκίµµη της Νότιας Κέρκυρας και στην Πελοπόννησο.

Τάσος Γαστεράτος
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Η συνολική παραγωγή  για το Κτή-
µα Τσίρκα σε ετήσια βάση ανέρχε-
ται σε περίπου 10 τόνους. Πρόσφα-
τα απέκτησε και µία ακόµα έκταση 
περίπου 80 στρεµµάτων ως κληρο-
νοµιά από άνθρωπο του συγγενι-
κού του περιβάλλοντος. Σ’ αυτό υ-
φίσταται ένας σηµαντικός αριθµός 
ελαιόδεντρων, των οποίων τον πλη-
θυσµό σκοπεύει να διευρύνει κα-
τά το προσεχές χρονικό διάστηµα, 
φυτεύοντας και καινούργια δέντρα 
λανολιάς. «Πρόκειται για ένα δέ-
ντρο που είναι απόλυτα εγκλιµατι-
σµένο µε τις συνθήκες που επικρα-
τούν στο νησί και αποτελεί την κύ-
ρια στόχευσή µας για το εγγύς µέλ-
λον», επισηµαίνει ο κ. Γαστεράτος. 

Ελαιόδεντρα µε ιστορία 300 και 
πλέον ετών στην Κέρκυρα

Το Κτήµα Τσίρκα που αντλεί την 
ονοµασία του από το παρατσούκλι 
της οικογένειας Γαστεράτου (Τσίρ-
κας) στην οποία ανήκει, διατηρεί 
εκτάσεις µε ελαιόδεντρα στη Λευ-
κίµµη, περιοχή της Νότιας Κέρκυ-
ρας αλλά και στην Πελοπόννησο. 
Η οικογένεια Τσίρκα στην Κέρκυ-

ρα έχει στην ιδιοκτησία της ελαιόδε-
ντρα ηλικίας άνω των 300 ετών, τα 
οποία ξεκίνησε να αξιοποιεί ο πρό-
γονος της οικογένειας Γαστεράτου, 
µοναχός, Νικηφόρος Γαστεράτος.

Εξαγωγές στη Σλοβακία και 
άνοιγµα στο Βερολίνο

Στο επίκεντρο της επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας για τον ίδιο εί-
ναι προσεχώς η ανάπτυξη της πα-
ραγωγής ελαιολάδου από την Κέρ-
κυρα, καθώς ήδη έχει δει τα πρώτα 
βήµατα που έκανε στην Πελοπόν-
νησο να καρποφορούν. Πρόσφατα 
το λάδι που παράγει, µονοποικιλι-
ακό από κορωνέικη ποικιλία, προ-
ερχόµενο από τα κτήµατα της Ηλεί-
ας, απέσπασε το ασηµένιο βραβείο 
στον 7o διαγωνισµό Athena IOOC. 
Η παραγωγή του Κτήµατος Τσίρκα 
αυτή τη στιγµή κατευθύνεται απο-
κλειστικά στη Σλοβακία, αποτελώ-
ντας µία αµιγώς εξαγωγική επιχεί-
ρηση, ενώ ήδη έχει συµφωνήσει 
για τη διάθεση του προϊόντος της 
και στην αγορά του Βερολίνου κάτι 
που είναι προγραµµατισµένο να γί-
νει εντός του φετινού καλοκαιριού.  

Ανάπτυξη της καλλιέργειας λανολιάς 
σε νεοαποκτηθείσα έκταση 80 στρεμμάτων

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΡΚΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

800 δέντρα ποικιλίας λιανολιάς στην Κέρκυρα
80 επιπλέον στρέµµατα προς ανάπτυξη 

στο νησί του Ιονίου
Καλλιέργεια κορωνέικης στα Κρέσταινα Ηλείας

Ετήσια παραγωγή: ~10 τόνοι έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο ετησίως

Εξαγωγές 
Η παραγωγή του Κτήµα-

τος Τσίρκα αυτή τη στιγµή 
κατευθύνεται αποκλει-

στικά στη Σλοβακία

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ
ΗΛΕΙΑΣ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

ΣΕΠΥ
Ο Θανάσης 
Τσούτσας
νέος πρόεδρος
Συγκροτήθηκε σε Σώµα το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, µε 
τον Θανάση Τσούτσα της BASF 
Hellas πρόεδρο. Αντιπρόεδρος 
η Μαρία Φωτοπούλου (Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου), Γεν. Γραµµατέας 
ο Ν. Μπρουζιώτης (BIOARTIS), 
ταµίας ο Γ. Μπουτσέλης (ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ) και µέλη: Θ. Ευθυµιάδης 
(Bios Agrosystems), Γ. 
Κοντοσφύρης (Syngenta Hellas) 
και Γ. Καρακόλης (AGRIS).

MONDELEZ
Senior Director
ο Θ.Φούρλας

Tη θέση του Senior Director 
στη Mondelez International έλαβε 
ο Θεόδωρος Φούρλας, µε 
εξειδίκευση στις νέες αγορές. 
Πρόκειται για µια ακόµη 
µετακίνηση ενός έµπειρου 
στελέχους από την Chipita Global 
στη Mondelez.

HellasCert
Νέος πρόεδρος
ο Ι. Μπερτσάτος
Τα καθήκοντα προέδρου της 
HellasCert, Ελληνικής Ένωσης 
∆ιαπιστευµένων Φορέων 
Επιθεώρησης– Πιστοποίησης, 
ανέλαβε στις 15 Ιουνίου ο 
Ιωάννης Μπερτσάτος, διευθύνων 
σύµβουλος της ανώνυµης 
εταιρείας επιθεώρησης φορτίων 
ΛΕΤΡΙΝΑ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Agrenda42 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 9 & Κυριακή 10 Iουλίου 2022

Πλήγµα σε 50.000 
στρέµµατα

Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
Ανατολικής Μακεδονίας 
ανέφερε ότι εξίσου απο-
καρδιωτική είναι η κατά-
σταση σε καλλιέργειες 

και σε πάνω από 50.000 
στρέµµατα στον κάµπο 

πίσω από το Παγγαίο, στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα 

Αµφιπόλεως και Ζίχνης, 
στο νοµό Σερρών, όπως 
και σε κάποια σηµεία στο 

νοµό Κιλκίς

Καθοδόν νομοθετική 
ρύθμιση για αποζημιώσεις 
στο 100% ασφαλιζόμενης 
αξίας της παραγωγής 
του αγροκτήματος που 
ζημιώνεται και όχι στο 80% 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Οι έκτακτες ανάγκες χρήζουν έκτακτων τρόπων». 
Με τη φράση αυτή ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυ-
πουργώ αρµόδιος σε θέµατα κρατικής αρωγής από 
φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος ε-
πισφράγισε τις δηλώσεις Γεωργαντά για άµεση κα-
ταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες 
Καβάλας, Σερρών και Κιλκίς από τη σφοδρή χαλα-
ζόπτωση του Ιουνίου, µέσω κρατικής αρωγής στον 
ΕΛΓΑ. Υπενθυµίζεται ότι θυελλώδεις άνεµοι µεγά-
λης έντασης, µε διάρκεια και χαλαζόκοκκοι µεγά-
λου µεγέθους έπεσαν το βράδυ του Σαββάτου 25 Ι-
ουνίου και προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστρο-
φές σε καλλιέργειες βαµβακιού, σιτηρών και ηλίαν-
θου, καθώς επίσης και σε οινοποιήσιµα και επιτρα-
πέζια σταφύλια, επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Χαλκι-
δικής και ελαιοποιήσιµες, αµύγδαλα και ακτινίδια 
και κάποιες ήσσονος σηµασίας καλλιέργειες. Ήδη 
πάντως από την περασµένη εβδοµάδα έχουν ανοί-
ξει οι αναγγελίες για τις ζηµίες και αναµένεται να γί-
νονται δεκτές αιτήσεις και την ερχόµενη εβδοµάδα.

Τη ∆ευτέρα 4 Ιουλίου ευρύ κυβερνητικό κλιµά-
κιο, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, επισκέ-

φθηκε τις παραπάνω χαλαζόπληκτες περιοχές δίνο-
ντας το στίγµα ότι θα κινηθούν τάχιστα οι διαδικασί-
ες, όπως έγινε το 2021 µε τον Ιανό, όπου δόθηκαν 
εκτάκτως στον ΕΛΓΑ επιχορηγήσεις από τα ταµειακά 
διαθέσιµα του υπουργείου Οικονοµικών. Στο κλιµά-
κιο, µε επικεφαλής τον Χρήστο Τριαντόπουλο, συµ-
µετείχαν οι γ. γραµµατείς Οικονοµικών (Ν.Κουλο-
χέρης), Εσωτερικών (Μ. Σταυριανουδάκης), Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (Χ. Καλογήρου), Πολιτικής Προστα-
σίας (Β. Παπαγεωργίου), ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Αν-
δρέας Λυκουρέντζος και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Σε διευρυµένη σύσκεψη, στο δηµαρχείο Ελευθε-
ρούπολης, το κυβερνητικό κλιµάκιο, υποσχέθηκε α-
ντικειµενικές, δίκαιες κι άµεσες αποζηµιώσεις, µε ε-
ξάντληση όλων των δυνατοτήτων, που προσφέρει ο 
κανονισµός ΕΛΓΑ, για τις «Βιβλικές» καταστροφές, 
που προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση της 25ης 
Ιουνίου σε πάνω από 50.000 στρέµµατα µε µεγά-
λες καλλιέργειες και δενδρώδη στη δυτική Καβάλα.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος ε-
πεσήµανε ότι «θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο 
πλαίσιο του κανονισµού του φορέα», ενώ ανακοίνω-
σε την ενίσχυση µε 120 επιπλέον άτοµα για τη γρή-
γορη και πλήρη καταγραφή των ζηµιών.

«Η άµεση ανταπόκριση του κρατικού µηχανι-
σµού δείχνει ότι θα υπάρξουν γρήγορες λύσεις για 
τους αγρότες µας που είδαν να καταστρέφεται πα-
ραγωγή και υποδοµές», δήλωσε ο δήµαρχος Παγ-
γαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, ο όποιος κατέθεσε 
υπόµνηµα, µε το οποίο κρίνεται επιτακτική ανάγκη: 

Οι αποζηµιώσεις να δοθούν άµεσα και να ανέλ-
θουν σε ύψος που να λαµβάνει υπόψη το υψηλό κό-
στος της φετινής παραγωγής που επηρεάστηκε από 
την ενεργειακή κρίση και τον πόλεµο στην Ουκρανία. 

Τα πορίσµατα των καταστροφών θα πρέπει να 
βγουν γρήγορα και να ληφθούν υπόψη οι φετινές 

τιµές πώλησης, καθώς και οι συµφωνηµένες τιµές 
για τις παραγωγές συµβολαιακής γεωργίας.

Να ληφθεί µέριµνα ώστε οι παραγωγοί να απο-
ζηµιωθούν για τις καταστροφές σε αγροτικές – κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα.

Πειράχτηκαν οφθαλµοί, 
ζηµιές και στα αντιχαλαζικά δίκτυα

«Σε κάποιες περιοχές στο δυτικό κοµµάτι του ∆ή-
µου Παγγαίου η ζηµιά είναι στο 100%. Έχουν πέ-
σει ακόµη και τα φύλλα, ενώ έχουν πειραχτεί και 
οφθαλµοί, που σηµαίνει πως εκτός από τη φετινή 
παραγωγή, επειδή βλέπουµε ότι έχει τραυµατιστεί 
και φυτικό κεφάλαιο, θα υπάρχουν προβλήµατα και 
την επόµενη και µεθεπόµενη χρονιά. ∆υστυχώς ί-
δια εικόνα αντικρίζουν και οι ελαιοπαραγωγοί, ε-
νώ και κτήµατα που ήταν καλυµµένα µε αντιχαλαζι-
κά δίχτυα έχουν υποστεί µεγάλες καταστροφές. Κα-
θώς ήταν τέτοια η ένταση του φαινοµένου που τα έ-
σκισε και τα παραµάζεψε. Η καταστροφή που τους 
βρήκε έγινε προς το τέλος της καλλιεργητικής πε-
ριόδου, που σηµαίνει ότι ήδη έχουν ολοκληρώσει 
το 80% των επεµβάσεων, µια χρονιά µε διπλάσια έ-
ξοδα, λόγω ανατιµήσεων. Όλοι τους είναι ανοικτοί 
σε υποχρεώσεις και απλά περιµένουν να αποζηµιω-
θούν» επεσήµανε ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Α-
νατ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, Ζαφείρης Μυστακίδης. 

Οι έκτακτες ζημιές
χρήζουν έκτακτων
χειρισμών ΕΛΓΑ

Αίτηµα για πάγωµα 
ασφαλιστικών
εισφορών 
«Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
Ανδρέας Λυκουρέντζος 
δεσµεύτηκε να εξετάσει όλες 
τις δυνατότητες που παρέχει ο 
υφιστάµενος κανονισµός του 
Ασφαλιστικού Οργανισµού, για 
να αποζηµιωθούν οι πληγέντες, 
ενώ τους τονίσαµε πως το 
ταβάνι του ΕΛΓΑ είναι χαµηλό 
για να αποζηµιωθούν δίκαια οι 
παραγωγοί και θα πρέπει να 
αναζητηθούν πρόσθετα 
κονδύλια, όπως το Ταµείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ, διότι 
εκτιµάται ότι οι ζηµιές είναι 
µεγαλύτερες από αυτές του 
Ιανού» ανέφερε ο πρόεδρος 
του Παραρτήµατος Ανατολικής 
Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, 
Ζαφείρης Μυστακίδης.
Ο προσωρινός πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου 
Γρηγόρης Γρουζίδης σηµείωσε 
πως «αναφέρθηκε από τον 
πρόεδρο του ΕΛΓΑ ότι θα 
δροµολογηθεί νοµοθετική 
ρύθµιση, µε βάση την οποία 
δεν θα αφαιρείται το 20% της 
αποζηµίωσης. Του ζητήσαµε να 
παγώσουν για ένα διάστηµα 
και οι υποχρεώσεις µας για 
ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια 
τραπεζών και την εφορία». 
Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι οι 
παραγωγοί θα αποζηµιωθούν 
στο 100% της ασφαλιζόµενης 
αξίας της παραγωγής του 
αγροτεµαχίου που ζηµιώθηκε 
και όχι στο 80% που ορίζει 
ο κανονισµός του ΕΛΓΑ.
Ο κ. Γρουζίδης συµπλήρωσε 
ότι «ζητάµε αποζηµιώσεις µε 
συνοπτικές διαδικασίες που 
δεν θα πάρουν χρόνο και 
παράλληλα την ένταξη µας σε 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα».

120
 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 > 50.000 

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ 25ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
 

100% ΖΗΜΙΕΣ

 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

 ΣΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ

 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προβληµατίζουν έντονα τον κλά-
δο της ελαιοκαλλιέργειας οι νέες 
ισορροπίες που διαµορφώνονται 
στο πεδίο των κοινοτικών ενισχύ-
σεων, αφού µέχρι στιγµής στο ελ-
ληνικό στρατηγικό σχέδιο της νέ-
ας ΚΑΠ δεν υπάρχει κάποια στοχευ-
µένη παρέµβαση για τον τοµέα µέ-
σω άµεσων ενισχύσεων ή ΠΑΑ, σε 
αντίθεση µε τον προγραµµατισµό 
που έχουν κάνει ανταγωνίστριες 
χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. 

Σε νέα επιστολή του ΣΕ∆ΗΚ προς 
την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, γίνεται αναφο-
ρά στην κατάσταση αυτή, που θέ-
λει την Ισπανία να βγάζει συνδε-
δεµένη ενίσχυση για τους παρα-
δοσιακούς της ελαιώνες, κάτι το 
οποίο εφαρµόζει και η Ιταλία στο 
σύνολο του ελαιώνα της, ήδη α-
πό την προηγούµενη ΚΑΠ που λή-
γει σε µερικούς µήνες. Σηµειώνε-
ται πως στην Ελλάδα η ελιά όπως 
και όλες οι άλλες µόνιµες καλλι-
έργειες, θα λαµβάνει 29 ευρώ το 
στρέµµα βασική συν 11 ευρώ α-
ναδιανεµητική (για εκµεταλλεύ-
σεις 10-40 στρµ.)

Στις παρεµβάσεις που προβάλει 
ο ΣΕ∆ΗΚ ως απαραίτητες να αξιο-
λογηθούν πριν η Ελλάδα αποστεί-
λει το ανανεωµένο στρατηγικό της 
Σχέδιο στις Βρυξέλλες για επανεξέ-
ταση, ζητά: 

1. Ένταξη της  ελαιοκαλλιέργει-
ας σε χωριστή ειδική «κατηγορία» 
ή «αγρονοµική περιφέρεια» µέσα 
στην οποία οι άµεσες ενισχύσεις 
θα πρέπει να διατηρηθούν και αν 
χρειαστεί, να τεθούν σε πλαίσια 
µόνο αγρονοµικής περιφερειακής 
σύγκλισης. 

2. Οι παραδοσιακοί ελαιώνες που 
βρίσκονται σε δύσβατες επικλινείς 

περιοχές, για λόγους κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς, να υποστη-
ριχτούν ιδιαίτερα και να ενταχτούν 
στις συνδεδεµένες και αναδιανεµη-
τικές ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
την έκταση τους.

3. Οι µικροί ελαιοπαραγωγοί µε 
ελαιώνες κάτω των 4 στρεµµάτων 
και ενισχύσεις κάτω από 250 ευ-
ρώ, που έχουν εξαιρεθεί µε την ι-
σχύουσα ΚΑΠ, πρέπει να αποκατα-
σταθούν και να υπαχθούν στο µέ-
τρο των ενισχύσεων των 1.250 ευ-
ρώ που προτείνεται από θεσµούς 
της ΕΕ για µικρούς παραγωγούς.        

Σηµειώνεται πάντως, ότι βάσει 
του προγραµµατισµού και των προ-
τεραιοτήτων που υπάρχουν αυτή 
τη στιγµή, δύσκολα θα υπάρξει σε 
πρώτη φάση κάποια τροποποίη-
ση και παρέµβαση. «Στην ενέργεια 
µας αυτή προβαίνουµε διαπιστώ-
νοντας ότι αντίθετα µε την Ελλά-
δα, άλλες ελαιοπαραγωγικές χώ-
ρες της ΕΕ όπως η Ιταλία και η Ισπα-
νία έχουν περιλάβει στα στρατηγι-
κά τους σχέδια σηµαντικές προβλέ-
ψεις για την θεραπεία και αποκα-
τάσταση διαφόρων τοµέων της ε-
λαιοκαλλιέργειας», αναφέρει πά-
ντως ο ΣΕ∆ΗΚ στην επιστολή του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
δυο ακόµα προτάσεις, εκ των ο-
ποίων η µια θα µπορούσε να εν-

σωµατωθεί στο νέο πρασίνισµα, 
ενώ η δεύτερη έγκειται στην ευ-
χέρεια τροποποίησης του κανονι-
σµού του ΕΛΓΑ.

Συγκεκριµένα 
ο ΣΕ∆ΗΚ προτείνει: 

1. Η «Συλλογική ∆ολωµατική ∆α-
κοκτονία», η οποία αποτελεί µέθο-
δο µε υψηλή περιβαλλοντική και 
διατροφική ασφάλεια, πρέπει να ε-
νταχθεί στις φιλοπεριβαλλοντικές 
δράσεις και η εφαρµογή της να α-
ναδιοργανωθεί ριζικά όπως έχει 
αναφερθεί σε αλλά υποµνήµατα.

2. Οι ζηµιές από καύσωνες στους 
ελαιώνες κατά την άνθηση – καρπό-
δεση θα πρέπει να τύχουν ασφαλι-
στικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ διό-
τι η εξαίρεση τους µε τον ισχύοντα 
κανονισµό είναι άδικη και δεν έ-
χει καµία επιστηµονική ή αγρονο-
µική βάση. 

Ενίσχυση στους ξηρικούς 
ελαιώνες µε κλίση

Αντίθετα από την Ελλάδα, η Ισπα-
νία µε τη νέα ΚΑΠ εντάσσει τους πα-
ραδοσιακούς ελαιώνες στις συνδε-
δεµένες ενισχύσεις και στα οικολο-
γικά συστήµατα.  

Στόχος, όπως ανακοίνωσε πρό-
σφατα ο υπουργός Γεωργίας της 
χώρας, Λουίς Πλάνας, είναι «η α-
ποφυγή εγκατάλειψης ελαιώνων 
που έχουν καλλιεργητικές δυσκο-
λίες και περιορισµούς, αλλά υψη-
λή περιβαλλοντική αξία και η δι-
ατήρηση τους κρίνεται απαραίτη-
τη από κοινωνική και οικολογι-
κή άποψη».

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέ-
διο της Ισπανίας, προκειµένου έ-
νας ελαιώνας να ενταχθεί στο µέ-
τρο αυτό, πρέπει τα ελαιόδεντρα 
του να έχουν πυκνότητα φύτευ-
σης µέχρι 8 δέντρα ανά στρέµµα 
για ελαιώνες µε κλίσεις κάτω από  
25%, ή περισσότερα για κλίσεις ά-
νω από 25%. Και στις δύο περιπτώ-
σεις, η ενίσχυση θα χορηγείται µό-
νο σε εκµεταλλεύσεις (µη αρδευό-
µενες) ξηρικές . 

Το µέτρο επικρότησε η Ένωση Μι-
κρών Αγροτών (UPA) Ανδαλουσίας, 
που το χαρακτήρισε ως «ιστορικό ο-
ρόσηµο» το οποίο όµως, όπως εί-
πε,µπορεί να βελτιωθεί µε τροπο-
ποίηση των κριτηρίων της πυκνότη-
τας των δέντρων και της κλίσης του 
εδάφους, ώστε να ωφελεί ένα µε-
γαλύτερο αριθµό εκµεταλλεύσεων.

Στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 

Φτωχός συγγενής 
η ελαιοκαλλιέργεια 
με τσεκ στα 40 ευρώ   
Ειδικές παρεμβάσεις για μικρούς ελαιοπαραγωγούς ζητάει 
ο ΣΕΔΗΚ στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, την ώρα που Ισπανία 
και Ιταλία έχουν θεσμοθετήσει και συνδεδεμένη στο προϊόν 

Διατήρηση
Η Ισπανία µε τη νέα ΚΑΠ 
εντάσσει τους 
παραδοσιακούς ελαιώνες 
στις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις και στα 
οικολογικά συστήµατα.  

Δάκος
Η «Συλλογική ∆ολωµατική 
∆ακοκτονία» να ενταχθεί στις 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
και η εφαρµογή της να 
αναδιοργανωθεί ριζικά όπως 
έχει αναφερθεί σε αλλά 
υποµνήµατα.αποβλήτων κ.α.

Κάλυψη
Οι ζηµιές από καύσωνες 
στους ελαιώνες κατά την 
άνθηση – καρπόδεση 
θα πρέπει να τύχουν 
ασφαλιστικής κάλυψης 
από τον ΕΛΓΑ.  

Στρατηγικό Ισπανίας
Στόχος των Ισπανών, η 
αποφυγή εγκατάλειψης 

ελαιώνων που έχουν 
καλλιεργητικές δυσκολίες 

και περιορισµούς, αλλά 
υψηλή περιβαλλοντική αξία
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Την απογοήτευση του αγροτικού κόσµου ότι οι 
αγροτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας δεν συ-
µπεριλαµβάνονται στη λίστα των δικαιούχων ε-
πιδότησης ρήτρας αναπροσαρµογής µέσω της 
πλατφόρµας power pass, µεταφέρει µε επιστο-
λή του στον υπουργό Ενέργειας ο Ενιαίος Αγρο-
τικός Σύλλογος Ιεράπετρας. «Αναφορικά µε την 
επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρµογής στους 
λογαριασµούς ρεύµατος µέσω power pass, ο α-

γροτικός κόσµος διαπιστώνει προς µεγάλη απο-
γοήτευση του, ότι οι αγροτικές παροχές ηλεκτρι-
κής ενέργειας δεν συµπεριλαµβάνονται στη λίστα 
των δικαιούχων», αναφέρει σχετικά ο Σύλλογος.

Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι τους τελευταί-
ους 10 µήνες το σύνολο των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων έχει υποστεί τεράστια επιβάρυνση στο 
κόστος παραγωγής µε κύρια αιτία την αύξηση 
στην τιµή χρέωσης κιλοβατώρας αλλά και την 

ρήτρα αναπροσαρµογής, ενώ κάνουν λόγο για 
«πολύπλοκο γρίφο» της ανάγνωσης των εκπτώ-
σεων χρέωσης στους λογαριασµούς.

«Η ανάγνωση των εκπτώσεων χρέωσης στους 
λογαριασµούς ρεύµατος αποτελεί ένα πολύπλο-
κο γρίφο, που όµως καταλήγει στο ίδιο συµπέ-
ρασµα: τουλάχιστον διπλασιασµό της συνολι-
κής αξίας σε σχέση µε τον Αύγουστο 2021, οπό-
τε και ξεκίνησαν οι ανατιµήσεις στην ενέργεια».

Εκτός ρήτρας και power pass αγροτικές παροχές ενέργειας

Φιλοδοξία, 
η συγκρότηση 
ενός φορέα που θα 
διαπραγματεύεται 
για ένα μεγάλο 
μέρος της εγχώριας 
παραγωγής με βάση 
τα πραγματικά κόστη 
και τα περιθώρια 
βιωσιμότητας 
των μονάδων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη λογική του... πάµε και ό,τι βγει, έ-
δειξε να κινείται η απαίτηση για 1,80 ευ-
ρώ στο πρόβειο και 1,20 ευρώ στο γίδι-
νο γάλα στην οποία κατέληξε την περα-
σµένη Τρίτη η συνάντηση εκροσώπων 
της αιγοπροβατοτροφίας στη Λάρισα. 
Μια θολή ιδέα περί της δηµιουργίας 
Πανελλήνιας Οµάδας Παραγωγών Αι-
γοπρόβειου Γάλακτος (Π.Ο.Π.Α.Γ) που 
θα διαπραγµατεύεται µεγάλο µέρος της 
εγχώριας παραγωγής αιγοπρόβειου γά-
λακτος µε το σύνολο των τυροκοµικών 
µονάδων της χώρας δεν έδειξε να πιά-
νει ρίζες, ενώ οι προσωπικές αγωνίες 
των εµπνευστών της συνάντησης εν ό-
ψει των εθνικών εκλογών έδειξαν να 
κυριρχούν στο παρασκήνιο της ηµέρας.

Κι αυτό γιατί, στο τέλος της ηµέρας, ό-
λοι κατάλαβαν το ενδιαφέρον κάποιων 
εκ των συνδαιτυµόνων για τις υποψηφι-
ότητες του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία που ά-
φησε στην άκρη τις αγωνίες για την επι-
βίωση της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πά-
ντως τέθηκαν τα ζητήµατα που αντιµε-
τωπίζει σήµερα ο κλάδος και πηγάζουν 
σ’ αυτή τη φάση από τις υψηλές τιµές 
των ζωοτροφών και τα κόστη παραγω-
γής, ειδικά στις µεγάλες, κλειστές, υψη-
λών ενεργειακών απαιτήσεων φάρµες.

Η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια µιας 
πρώτης διαβούλευσης συνεταιριστών στη 

θεσσαλική πρωτεύουσα, µε τη φιλοδο-
ξία να αποτελέσει απαρχή κάποιων συ-
ζητήσεων µε θέµα τη συγκρότηση φο-
ρέα που θα διαπραγµατεύεται για ένα 
πολύ µεγάλο µέρος της εγχώριας παρα-
γωγής γάλακτος ή τουλάχιστον να δίνει 
τον τόνο της αγοράς µε βάση τα πραγ-
µατικά κόστη και τα περιθώρια βιωσι-
µότητας των κτηνοτροφικών µονάδων.

Έντονες αποχρώσεις κοµµατισµού
Στα αρνητικά της πρωτοβουλίας κατα-

χωρούνται ωστόσο οι αποχρώσεις κοµ-
µατισµού που ήταν ευδιάκριτες µεταξύ 

των παρισταµένων και δεν ήταν εύκολο 
να καλυφθούν ούτε υπό το βάρος των 
δύσκολων περιστάσεων που βιώνει ο 
συγκεκριµένος κλάδος.

Αυτό το οποίο οφείλουν να κατανοή-
σουν οι καθοδηγητές αυτής της προσπά-
θειας είναι ο συγκυριακός χαρακτήρας 
της ισχύος που χαρακτηρίζει αυτό το δι-
άστηµα τη διαπραγµατευτική θέση των 
παραγωγών, µε δεδοµένο ότι το γάλα 
είναι λίγο και η ζήτηση µεγάλη. Υπάρ-
χει ωστόσο ο κίνδυνος, υπέρµετρες α-
παιτήσεις να οδηγήσουν στη διάρρηξη 
της καλής συναλλακτικής σχέσης που 

Οι Θεσσαλοί του 1,80 στο γάλα

Μεγάλες απαιτήσεις 
θολή στρατηγική 
για το αιγοπρόβειο

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΑΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
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Τα πυρηνόκαρπα της ΕΕ µπαίνουν στον κατάλο-
γο των εξαιρέσεων από το εµπάργκο που έχει ε-
πιβάλλει η Λευκορωσία έως το τέλος του έτους 
σε προϊόντα διατροφής από δυτικές χώρες, ανοί-
γοντας την πόρτα για εξαγωγές από τη χώρα µας. 
Με την απόφαση της 27ης Ιουνίου 2022 αίρει α-
πό το εµπάργκο µεταξύ άλλων ροδάκινα, νεκτα-
ρίνια, δαµάσκηνα, λωτούς κ.α.

«Χαιρετίζουµε αυτή την εξαίρεση και χρειάζε-

ται µεγαλύτερη διευκρίνιση για την πραγµατο-
ποίηση εξαγωγών µετά την 1/7/2022», αναφέ-
ρει ο ειδικός σύµβουλος του Σύνδεσµου Incofruit 
Hellas, Γιώργος Πολυχρονάκης, σύµφωνα µε τον 
οποίο «ο Ιούλιος είναι ένας από τους πιο σηµα-
ντικούς µήνες για εξαγωγές φρούτων και λαχα-
νικών. Για τα πυρηνόκαρπα, όπως ροδάκινα, δα-
µάσκηνα, νεκταρίνια, βερίκοκα και κεράσια θα  
πρέπει η ευκαιρία που παρουσιάζεται από την ε-

ξαίρεση του συνεχιζόµενου µέχρι 31/12/2022 ε-
µπάργκο να δραστηριοποιήσει το εξαγωγικό µας 
εµπόριο κα προς τη Λευκορωσία». 

Υπενθυµίζεται ότι από το αρχικό διάταγµα της 
1η Ιανουαρίου 2022 που επέβαλε εµπάργκο στις 
ευρωπαϊκές εξαγωγές τροφίµων ως απάντηση στις 
κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ στη Λευ-
κορωσία, σταδιακά εξαιρέθηκαν διάφορα φρούτα 
και λαχανικά όπως µήλα, αχλάδια, µελιτζάνες, κ.α. 

Εκτός εμπάργκο Λευκορωσίας τα πυρηνόκαρπα της ΕΕ

έχει καλλιεργηθεί την τελευταία τριετία 
µε τις τυροκοµικές µονάδες και τη γαλα-
κτοβιοµηχανία. Πιο ψύχραιµες φωνές ε-
κτιµούν ότι µια τιµή πρόβειου από 1,50 
έως 1,60 ευρώ το κιλό, µπορεί να κρα-
τήσει σε ισορροπία την αλυσίδα αξίας.  

Μοντέλο Ολλανδίας-Γερµανίας 
για το εµπόριο στο γάλα

Αναφορικά τώρα µε το όχηµα που θα 
συντονίζει τις διαπραγµατεύσεις, φαίνεται 
πως ακόµα και αν καταφέρουν οι εκπρό-
σωποι των συνεταιριστικών οργανώσε-
ων να υπερβούν τις δυσκολίες που συνε-
πάγεται κάτι τέτοιο, η ενεργοποίησή του 
δεν θα µπορούσε να αφορά την επικείµε-
νη γαλακτοκοµική περίοδο 2022-2023.

Το µοντέλο πάνω στο οποίο θα βασι-
ζόταν το εγχείρηµα, θα είναι αυτό µιας 
εµπορικής κοινοπραξίας, αντίστοιχη µε 
αυτές που έχουν αναπτύξει συνεταιρισµοί 
και µεγάλοι παραγωγοί σε Γερµανία και 
Ολλανδία, σύµφωνα µε όσα αναφέρουν 
συµµετέχοντες στη συνάντηση στη Λάρι-
σα. Το εµπορικό όργανο, θα αγοράζει α-
πό τους παραγωγούς και θα διαπραγµα-
τεύεται µε το σύνολο των µεταποιητών.  

7.000 
εκθέτες

Στην Sial 2022 
θα συµµετέχουν 
πάνω από 7.000 
εκθέτες από 120 
χώρες, ενώ 300 
επιχειρήσεις θα 
είναι από την 

Ελλάδα

Στη φράση «Own the Change», δηλα-
δή η «αλλαγή µου ανήκει» επικεντρώ-
νεται η κεντρική θεµατική της µεγα-
λύτερης έκθεσης τροφίµων, της SIAL 
Paris 2022, που επιστρέφει στις 15-
19 Οκτωβρίου, µετά από 4 χρόνια λό-
γω αναβολών της πανδηµίας. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, 
η θεµατική αυτή θα ακουµπά στις πε-
ριβαλλοντικές, ηθικές, ψηφιακές και 
δηµογραφικές αλλαγές και προκλή-
σεις που συντελούνται παγκοσµίως 
αυτή τη στιγµή.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της 
έκθεσης, Audrey Ashworth, στο πλαί-
σιο συνέντευξης τύπου, φέτος προ-
βάλλονται περισσότερο από ποτέ στο 
προσκήνιο της αγοράς των τροφίµων, 
τέσσερις τάσεις: της γεύσης στα τρό-
φιµα που αγοράζουν οι καταναλω-
τές, της υγιεινής διατροφής, της ηθι-
κής στα τρόφιµα που σχετίζεται µε τη 
διαφάνεια στην παραγωγή τους κα-
θώς και της ψηφιοποίησης των δια-
δικασιών παραγωγής και διάθεσης 
των προϊόντων. 

Στα τέσσερα αυτά στοιχεία έρχεται 
πλέον να προστεθεί και ο παράγο-
ντας που σχετίζεται µε την δυνατό-
τητα των ανθρώπων να αγοράζουν 
τρόφιµα, δεδοµένης της επικρατού-
σας ακρίβειας και των συνεχών ανα-
τιµήσεων, γεγονός στο οποίο στάθη-
κε η Audrey Ashworth. Είναι χαρακτη-

ριστικό σύµφωνα µε τη διευθύντρια 
της SIAL, το γεγονός ότι πάνω από το 
60% των Ευρωπαίων είδαν τις τιµές 
στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, να 
αυξάνονται. «Ενώ µία µερίδα κατανα-
λωτών έχει την δυνατότητα να πληρώ-
σει τις αυξηµένες τιµές, από την άλλη 
πλευρά το 14% των καταναλωτών πα-
γκοσµίως δεν έχει την δυνατότητα να 
καταβάλει περισσότερα χρήµατα για 
να διατρέφεται καλύτερα».

Στην φετινή έκθεση θα συµµετέχουν 
περισσότεροι από 7.000 εκθέτες, προ-
ερχόµενοι από 120 χώρες. Ταυτόχρο-
να θα παρουσιαστούν 400.000 προ-
ϊόντα, στα 250.000 τετραγωνικά µέ-
τρα διαθέσιµου χώρου και παρά την 
απουσία της Κίνας, όπου υφίσταται 
περιορισµός της µετακινήσεις λόγω 
πανδηµίας αλλά και της Ρωσίας, η ο-
ποία επίσης δεν θα είναι παρούσα στη 
Sial 2022.  Από ελληνικής πλευράς 
θα συµµετέχουν σχεδόν 300 επιχει-
ρήσεις. Από αυτές οι 96 εταιρείες θα 
βρίσκονται στο εθνικό περίπτερο του 
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορί-
ου) και οι υπόλοιπες στα περίπτερα 
των ιδιωτών διοργανωτών εκθεσια-
κών περίπτερων, Promo Solution και 
Great Trade Exhibitions. Επιπλέον θα 
υπάρξουν και µεµονωµένες συµµετο-
χές ελληνικών εταιρειών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η SIAL επιστρέφει και φέρνει τις νέες τάσεις 
στα τρόφιμα, υπό τη σκιά της ακρίβειας

Στα 1,65 ευρώ 
το σύνορο

Βασική αιτία της 
συνάντησης, ήταν η 
ανάπτυξη ενός κοινού 
µετώπου απέναντι στις 
βιοµηχανίες µε αφορµή 
τις ζυµώσεις για την τιµή 
στο γάλα. Μια τιµή στα 
1,65 ευρώ το κιλό 
φαίνεται ότι αποτελεί το 
σηµείο αναφοράς, αφού 
γύρω από αυτήν 
υπολόγισαν οι 
συµµετέχοντες το 
κόστος παραγωγής ενός 
κιλού γάλακτος. Όπως 
υποστηρίζουν τα µέλη 
της ΠΟΠΑΓ, τα έξοδα 
για τον κτηνοτρόφο 
έχουν αυξηθεί κατά 
40% συγκριτικά µε τα 
δεδοµένα που ίσχυσαν 
το περασµένο καλοκαίρι.

Οι δυσκολίες του 
κλάδου δεν αντι-
µετωπίζονται µε 
πληθωρισµό στις 
διεκδικήσεις.  
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Ξεπερασμένες 
άδειες εμπόδιο 
σε πιστοποίηση 
πτηνοτροφικών 
μονάδων
Το φλέγον ζήτηµα που αφορά στις 
πιστοποιήσεις των παραγωγών που 
παρεµποδίζονται λόγω παλαιού τύπου 
αδειοδοτήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο 
ευρείας συζήτησης της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Πτηνοτροφίας (Ε∆ΟΠ) και του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ. 
Τονίστηκε ότι αρκετοί παραγωγοί 
παραµένουν εγκλωβισµένοι σε παλαιού 
τύπου άδειες, οι οποίες δεν συνάδουν µε το 
ισχύον Θεσµικό και Κανονιστικό πλαίσιο και 
είναι πλέον ξεπερασµένες. Σηµαντικός 
αριθµός πτηνοτρόφων έχει ξεκινήσει τη 
χρονοβόρο διαδικασία επέκτασης ή 
ανανέωσης των αδειών λειτουργίας, µε 
αποτέλεσµα για όσο διαρκεί αυτή η 
διαδικασία να µην είναι εφικτή η 
πιστοποίησή τους από τον φορέα, λόγω 
«έλλειψης» των απαραίτητων εγγράφων.
Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, στις 20 Ιουνίου 2022, 
συζητήθηκαν τα εµπόδια που 
αντιµετωπίζουν οι πτηνοτρόφοι στην 
προσπάθειά τους να πιστοποιηθούν από τον 
Οργανισµό, ενώ εκ µέρους της Ε∆ΟΠ 
παραβρέθηκε ο κ. Θάνος Αγγελάκης, 
Πρόεδρος της Ε∆ΟΠ και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ενώ τον 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος κ. Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν, η 
Αντιπρόεδρος κα Σταυρούλα Πετρή, η 
∆ιευθύντρια Πιστοποιήσεων και 
Προδιαγραφών κα Μαρία Σπέντζου και η 
Ευφροσύνη Σκαρµούτσου, Χηµικός 
Μηχανικός MSc. 
Η Ε∆ΟΠ, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν 
το σύνολο του κλάδου στη χώρα µας, 
αιτήθηκε να µπορούν προσωρινά όλοι οι 
παραπάνω παραγωγοί να πιστοποιούνται, 
παρέχοντάς τους µια περίοδο 
προσαρµογής, έτσι ώστε να µπορέσουν να 
εναρµονιστούν πλήρως µε τα νέα δεδοµένα 
περί αδειοδοτήσεων.
Οι πρώτες αντιδράσεις του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ ήταν θετικές και αποφασίστηκε 
το ζήτηµα να συζητηθεί εκ νέου παρουσία 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. 
Σίµου Κεδίκογλου, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί, µε τη συνδροµή της Ε∆ΟΠ, 
ένα νέο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα 
επικαιροποιήσει το υφιστάµενο και θα 
ορίσει µε σαφήνεια τη διαδικασία των 
πιστοποιήσεων.

Στο δρόμο του Παππά η Ν.Δ. 
για την «ευφυή γεωργία»
Στον πρωθυπουργό η φωτογραφική προκήρυξη για να μην εξελιχθεί σε σκάνδαλο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην πλάνη του αιώνα, κινδυνεύει να πέ-
σει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και 
φυσικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όσο µέ-
νει ζωντανό το σχέδιο προκήρυξης που εί-
χε τεθεί πριν από λίγο καιρό σε δηµόσια δι-
αβούλευση και σχετίζεται µε το γνωστό φα-
ραωνικό έργο της κατ’ επίφαση µόνο «ευ-
φυούς γεωργίας». Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες θέλουν το θέµα να «αναζωπυρώνεται» 
µετά την παρουσία της Ντόρας Μπακογιάν-
νη σε εκδήλωση του διεκδικητή του έργου 
και τις φλύαρες συζητήσεις στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής για 
το... µέλλον της ελληνικής γεωργίας. 

Τα µεγαλεπήβολα σχέδια της γνωστής 
«µηχανοπαρέας» φαίνεται να αλλάζουν 
προσανατολισµό µετά τη στρατηγική ήττα 
που υπέστη στο θέµα του ΟΣ∆Ε, τουτέστιν 
της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσε-
ων και επειδή, καθώς φαίνεται, δεν µπορεί 
να µείνει νηστικός ένας ολόκληρος στρα-
τός που είχε στηθεί γύρω απ’ αυτό, οι «πα-
τερούληδες» ψάχνουν τώρα να της βρουν 
καινούργια µπίζνα, σε βάρος βέβαια της α-
νάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και των 
αγροτών της χώρας. Σ’ αυτό φαίνεται να συ-
νηγορεί κατά κάποιο τρόπο και η βιασύνη 
της κυβέρνησης να µοιράσει, όπως - όπως 
τα χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης τα ο-

ποία είναι µεν πολλά αλλά δεν είναι και για 
πέταµα στη «µαύρη τρύπα» της διαπλοκής. 

Στο µεταξύ, υπόγειες διεργασίες µε την 
προκήρυξη του έργου «Ψηφιακός µετασχη-
µατισµός του γεωργικού τοµέα», καταγγέλ-
λει η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών (ΕΘΕΑΣ), η οποία µε επιστολές – πα-
ρέµβαση προς το γραφείο του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, τους υπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά 
και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκου 
Πιερρακάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ- ΚΙ-
ΝΑΛ, αναδεικνύει την µεθόδευση η οποία 
βρίσκεται αυτές τις µέρες σε πλήρη εξέλι-
ξη. Στη εν λόγω επιστολή της ΕΘΕΑΣ, γίνε-
ται λόγος για φωτογραφικές διατάξεις της 
προκήρυξης και «πάρτυ των ηµετέρων» σε 
βάρος των κοινοτικών πόρων, του δηµοσί-
ου και των αγροτών της χώρας.

Η ΕΘΕΑΣ υπενθυµίζει ότι στο πρόσφατο 
παρελθόν είχε επιχειρηθεί η παρόµοια µε-
θόδευση. Τώρα µε επανάληψη τµηµάτων 
της προηγούµενης προκήρυξης, την οποία 
είχε αµετάκλητα ακυρώσει το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, το σηµαντικό για τον αγροτικό κό-
σµο έργο του ψηφιακού µετασχηµατισµού 
του γεωργικού τοµέα, κατευθύνεται σε συ-
γκεκριµένους εργολάβους – αναδόχους, µε 
αποτέλεσµα οι κύριοι χρήστες των ψηφια-
κών εφαρµογών και δικτύων που θα ανα-
πτυχθούν να απουσιάζουν παντελώς.

Από τα 7 στα 45 εκατ. ευρώ
Όπως επισηµαίνεται στις σχετικές επιστο-

λές, το έργο του «Ψηφιακού Μετασχηµατι-
σµού του Γεωργικού Τοµέα», επί υπουργί-
ας Νίκου Παππά και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/
ΑΝΕΛ είχε αρχικά εξαγγελθεί στα 7 εκατ. ευ-
ρώ, κατέληξε στα 25 εκατ. ευρώ και σήµερα 
επί κυβέρνησης Ν∆ έχει φτάσει στα 45 εκατ. 
ευρώ: «Το έργο επί υπουργίας Παππά ήταν 
προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ, ωστόσο το 
σηµερινό έργο όπως βγήκε σε δηµόσια δι-
αβούλευση δίχως να διαφέρει ουσιαστικά 
από το προγενέστερο προβλέπει προϋπο-
λογισµό της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ. Εν-
δεικτικό της «πλειοδοσίας» σε «χάρες» εί-
ναι και το γεγονός ότι τότε µε τα µισά λεφτά 
θα γίνονταν 6.500 επίγειοι σταθµοί (αχρεί-
αστοι βέβαια) και τώρα µε τα διπλά χρήµα-
τα προβλέπονται 3.000 (πληθωρισµός!)». 

Μπαστουνάκια 
της µπατιροπαρέας

Ποτέ άλλοτε δεν έγινε τόσο 
µεγάλη προµήθεια για τόσο 

άχρηστα πράγµατα και µάλιστα 
µε τόσο µεγάλο κόστος
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Η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας (ΑGRI) εξακολουθεί 
να χρησιµοποιεί συµβατικά εργαλεία, όπως 
λογιστικά φύλλα, για τη µη αυτόµατη ανάλυση των 
δεδοµένων που συλλέγει από τις χώρες της ΕΕ και 
όχι τεχνικές µαζικών δεδοµένων για την εξόρυξη 
κειµένων και την αυτοµατοποιηµένη εξαγωγή, λέει 
το Ελεγκτικό. Επίσης, δε διαθέτει αυτοµατοποιηµένα 
ή ηµιαυτοµατοποιηµένα εργαλεία επεξεργασίας για 
την ανάλυση των εν λόγω δεδοµένων, παρόλο που 
από την ανάλυση των ελεγκτών προκύπτει ότι είναι 

δυνατή η περαιτέρω αυτοµατοποίηση και ότι 
υπάρχουν δυνητικά οφέλη από την αντικατάσταση 
χρονοβόρων µη αυτόµατων διαδικασιών. 
Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 
Επιτροπή διαθέτει σηµαντικό περιθώριο ώστε να 
ενσωµατώσει οικονοµικά αποδοτικές λύσεις 
προηγµένης αναλυτικής και εργαλείων στα 
συστήµατά της για αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 
πληροφοριών, καθώς και να αξιοποιήσει καλύτερα 
τα δεδοµένα για την ανάλυση πολιτικής. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σκληρή κριτική στην Κοµισιόν για 
την κατακερµατισµένη εργαλειοθή-
κη που αφορά στο σχεδιασµό της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ασκεί 
σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό Ελε-
γκτικό Συνέδριο, υπογραµµίζοντας 
πως για µια πολιτική που αντιπρο-
σωπεύει πάνω από το 1/3 του κοι-
νοτικού προϋπολογισµού δεν έχει 
αξιοποιήσει το δυναµικό των µαζι-
κών δεδοµένων για την ανάλυση 
και, στη συνέχεια χάραξη τεκµηρι-
ωµένης στρατηγικής. Μάλιστα, η έκ-
θεση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σηµα-
ντική τόσο για την ΚΑΠ που θα αρ-
χίσει να υλοποιείται το 2023 όσο και 
για την ΚΑΠ µετά το 2027.

«Αν και έχει στη διάθεσή της µε-
γάλους όγκους δεδοµένων σχετι-
κά µε τον σχεδιασµό, την παρακο-
λούθηση και την αξιολόγηση της 
ΚAΠ, τα εργαλεία και τα δεδοµέ-
να που χειρίζεται επί του παρόντος 
δεν διευκολύνουν την άντληση ο-
ρισµένων βασικών πληροφοριών 
που απαιτούνται για τη χάραξη τεκ-
µηριωµένης πολιτικής σε επίπεδο 
ΕΕ. Κατ’ επέκταση, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει επαρκή στοιχεία για την 
ολοκληρωµένη αξιολόγηση των 
αναγκών και του αντικτύπου της 
ΚAΠ», λέει το Ελεγκτικό.

Η ΚAΠ αντιπροσωπεύει άνω του 
ενός τρίτου του προϋπολογισµού 
της ΕΕ – 408 δισ. ευρώ µεταξύ 2014 
και 2020– και αποτελεί χρήσιµο ερ-
γαλείο προκειµένου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να στηρίζει δραστηριότη-
τες των κρατών µελών που έχουν ως 
–συχνά αλληλένδετους– στόχους α-
πό την εξασφάλιση της παραγωγής 
τροφίµων και την ενίσχυση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος ως τη δι-
ατήρηση του βιοτικού επιπέδου των 

γεωργών και την ανάπτυξη αγροτι-
κών περιοχών. Για να προσδιορίσει 
κατά πόσον τα µέσα πολιτικής της 
ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά 
στους εν λόγω στόχους, η Επιτροπή 
χρειάζεται δεδοµένα από διάφορες 
πηγές ώστε να αποδείξει την αιτιώ-
δη συνάφεια µεταξύ ενός µέτρου της 
ΚΑΠ και των αποτελεσµάτων του. 

«Τα δεδοµένα είναι εκ των ων ουκ 
άνευ για την ορθή χάραξη πολιτικής 
και τα µαζικά δεδοµένα ανάγονται 
µε τη σειρά τους στον χρυσό κανό-
να στη γεωργία», δήλωσε η Joëlle 
Elvinger, Μέλος του ΕΕΣ και αρµόδια 
για την έκθεση. «Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πρέπει να ενισχύσει την ανα-
λυτική δεδοµένων της και να εντεί-
νει τις προσπάθειές της ώστε να αξι-
οποιήσει το δυναµικό των µαζικών 
δεδοµένων για την ανάλυση της ΚAΠ 

σε ευρύτερη τεκµηριωµένη βάση».

Εµπόδια στη βέλτιστη 
χρήση δεδοµένων

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε το Ελε-
γκτικό, αντιµετωπίζει εµπόδια στην 
προσπάθειά της για τη βέλτιστη δυ-
νατή χρήση των δεδοµένων από τις 
χώρες της ΕΕ, όπως για παράδειγµα:

Τα σχετικά δεδοµένα στα διάφο-
ρα κράτη δεν διατίθενται σε ενιαίο 
τυποποιηµένο µορφότυπο, µε απο-
τέλεσµα να µην είναι εύκολες η α-
νταλλαγή και η επαναχρησιµοποίησή 
τους. Η Επιτροπή έχει περιορισµούς 
όσον αφορά τον συνδυασµό των σε 
επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης 
δεδοµένων που προέρχονται από δι-
αφορετικές πηγές, καθώς δεν υπάρ-
χουν τα συστήµατα που θα διευκό-
λυναν κάτι τέτοιο, όπως ένας µονα-

δικός αναγνωριστικός κωδικός για 
τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις σε ο-
λόκληρη την ΕΕ. 

Τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν σε 
υπερβολικό βαθµό τα δεδοµένα που 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, γεγονός 
που περιορίζει την αξία που µπορεί 
να αποκοµίσει η Επιτροπή από αυτά. 

H Επιτροπή δεν συλλέγει επί του 
παρόντος επαρκή δεδοµένα σχετι-
κά µε γεωργικές εισροές, όπως λι-
πάσµατα και φυτοφάρµακα, ή σχε-
τικά µε γεωργικές πρακτικές µε πε-
ριβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Περιορισµένη πρόσβαση της Επι-
τροπής στα δεδοµένα των κρατών µε-
λών σχετικά µε τις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις και τις γεωργικές επιχει-
ρήσεις γεγονός που δυσχεραίνει την 
απόκτηση λεπτοµερούς εικόνας της 
κατανοµής των κονδυλίων της ΕΕ. 

Κατακερματισμένη
η εργαλειοθήκη

της ΚΑΠ
Η αγροτική 

πολιτική της ΕΕ δεν 
αξιοποιεί σημαντικά 

πληροφορικά 
δεδομένα λέει 
το Ελεγκτικό, 

αφήνοντας σαφείς 
αιχμές για την 

χάραξη στρατηγικής 
ως προς τις ανάγκες 

και τον αντίκτυπο 
της ΚΑΠ

Η Γενική ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας AGRI 
δεν κάνει χρήση

προηγµένης αναλυτικής 

Αχταρμάς
Τα κράτη συγκεντρώνουν σε 
υπερβολικό βαθµό τα 
δεδοµένα που διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή, γεγονός που 
περιορίζει την αξία που 
µπορεί να αποκοµίσει η 
Επιτροπή από αυτά.

Eισροές
H Επιτροπή δεν συλλέγει 
επί του παρόντος επαρκή 
δεδοµένα σχετικά µε 
γεωργικές εισροές, όπως 
λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, 
ή σχετικά µε γεωργικές 
πρακτικές µε περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο.

Πρόγνωση
Ελάχιστα τα βασικά 
πληροφοριακά συστήµατα 
που χρησιµοποιούν η 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
για τη διαχείριση της ΚΑΠ 
τα οποία εφαρµόζουν 
προγνωστική ή καθοδηγητική 
αναλυτική και εξυπηρετούν 
στην κατανόηση του τι θα 
συµβεί ή πώς µπορεί να 
γίνει κάτι πραγµατικότητα.
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ΕΥΑΓ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
«Η Ρωσία στον ενεργειακό 
τοµέα είναι εξαιρετικά 
σηµαντική. Από τη µια 
πλευρά, έχουµε τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις 
και από την άλλη, την 
Ευρώπη που οδεύει προς 
ύφεση. Αν κοπεί η ροή 
ρωσικού αερίου, οι 
προβλέψεις είναι 
εφιαλτικές».

ΣΑΡΑ ΤΖΕΣΙΚΑ ΠΑΡΚΕΡ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Για µήνες συζητούσαν 
πόσο γενναία είµαι που 
άφησα τα µαλλιά µου να 
γκριζάρουν. Ήµουν σε 
φάση, ελάτε τώρα, 
χειροκροτήστε κάποιον 
άλλο για το θάρρος του, 
επειδή έκανε κάτι! Απλά 
δεν µπορώ να ξοδεύω 
χρόνο βάφοντάς τα 
κάθε δύο εβδοµάδες».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΤΕ
«Το δυσµενές οικονοµικό 
περιβάλλον που υπάρχει 
λόγω της αύξησης της 
αβεβαιότητας, του 
πληθωρισµού και του 
κόστους δανεισµού 
αναµένεται να µετριάσει τα 
επόµενα τρίµηνα τον πολύ 
υψηλό αναπτυξιακό ρυθµό 
που σηµείωσε η ελληνική 
οικονοµία το ά τρίµηνο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥ ∆ΩΣΟΥΝ ΠΑΣΑΛΙΚΙ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Της µελέτης
Μελέτης ανάγνωσµα… Αυτός θα 
µπορούσε να είναι ο τίτλος για 
µια σειρά µελετών που έχουν 
παραγγελθεί και εκπονηθεί για 
να αποτυπωθεί η κατάσταση 
στον πρωτογενή τοµέα. Οι πιο 
πολλές περί διαγραµµάτων και 
παλιών… συγγραµµάτων. Κάπως 
έτσι και η Ολυµπία, ρωτάει τι έχει 
απογίνει η πολυθρύλητη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας που 
στοίχησε και 1 εκατ. ευρώ.

Αντιγόνη
Αν θυσιαστεί εν τέλει 
η δάσωση γαιών για να 
«ενισχυθούν» ζωοτροφές και 
πετρέλαιο, πώς θα αντιδράσει 
άραγε ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα); Το µέτρο, 
που ήδη την πρώτη φορά το 
έφαγαν «οι ελιές», φαίνεται 
πως και τώρα δεν χωράει στα 
πλάνα των επιτελών της 
πλατείας Βάθη και ήδη 
άρχισαν τα όργανα…

Βιετνάµ
Προς άγραν, όχι µόνο 
Βιετναµέζων εργατών γης 
βρίσκεται ο αεικίνητος 
Γιαννακάκης, αλλά και για να 
προωθήσει στην αχανή χώρα 
αγροτικά προϊόντα της 
κοινοπραξίας συνεταιρισµών-
οµάδων παραγωγών Ηµαθίας. 
Σηµειωτέον, το Βιετνάµ των 
100 εκατοµµυρίων πολιτών 
µπορεί να εξυπηρετήσει και 
τους δύο ελληνικούς στόχους. 

Οι απίθανοι, όχι όµως της Pixar

Όλες τις πιθανές και…απίθανες δυνατότητες θα εξαντληθούν, 
όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για να αποζηµιωθούν άµεσα 
και δίκαια οι πληγέντες αγρότες από τις πρόσφατες «βιβλικής» 
έκτασης καταστροφές στο δυτικό κοµµάτι της Καβάλας. Τουτέ-
στιν, αναζητείται κονδύλι από τα ταµειακά διαθέσιµα Σταϊκού-
ρα… Μετά τον υπουργό της πλατείας, αυτοψία στις πληγείσες 
περιοχές έκανε, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, και κυ-
βερνητικό κλιµάκιο διαπιστώνοντας ιδίοις όµασι το µέγεθος της 
ζηµιάς. Τώρα µένει να φανεί, η ταχύτητα που θα ξεκλειδώσουν 
οι αποζηµιώσεις, δεδοµένης και της έλευσης των…εκλογών.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ανάπτυξη ενός 
κοινού µετώπου, 
α λα Ολλανδία-
Γερµανία, απέναντι 
στις βιοµηχανίες µε 
αφορµή τις ζυµώσεις 
για την τιµή στο 
γάλα, αναζήτησαν 
οι κτηνοτρόφοι. Οι 
κοµµατικές ταυτότητες 
όµως, περισσεύουν…

Έξαλλοι οι Κρητικοί 
που κόπηκαν από 
το πρόγραµµα των 
Νέων Αγροτών. Για 
κατάφωρη αδικία µιλά 
και ο Κεγκέρογλου, 
δείχνοντας εντάξεις 
µε µόλις 52 µόρια σε 
άλλες περιφέρειες 
όταν η Κρήτη θέλει 
74 και για αδιαφανείς 
αξιολογήσεις…

Υβρίδια
Για πολύπλοκο γρίφο 

µιλούν οι αγρότες της Κρήτης 
αναφορικά µε την ανάγνωση 
των εκπτώσεων χρέωσης 
στους λογαριασµούς 
ρεύµατος, που όπως λένε, 
καταλήγει στο ίδιο 
συµπέρασµα:

Τουλάχιστον διπλασιασµό 
της συνολικής αξίας σε σχέση 
µε τον Αύγουστο 2021, όπου 
και ξεκίνησαν οι ανατιµήσεις 
στην χρέωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

 Όσο για την πλατφόρµα 
power pass και την επιδότηση 
της ρήτρας αναπροσαρµογής 
ψάχνουν να βρουν την άκρη, 
αφού όπως λένε οι αγροτικές 
παροχές ηλεκτρικής ενέργειας 
δεν συµπεριλαµβάνονται στη 
λίστα των δικαιούχων. Κατά τα 
λοιπά, τους στυλοβάτες του 
πρωτογενούς, τους σκιάζουν 
οι ηλεκτροφόροι στύλοι…

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Ηταν τυχερός (σ.σ για 
Τσιτσιπά), καθώς όταν 
χτύπησε το µπαλάκι µε 
δύναµη κατά τη διάρκεια 
του µατς µε τον Νικ 
Κύργιο δεν πέτυχε κάποιον 
άνθρωπο. Ζητώ συγγνώµη 
από τον κόσµο του τένις, 
διότι ξέρω ότι αυτή η 
συµπεριφορά δεν είναι 
σωστή».

Όλοι µαζί 
δεν κοστίζουµε 
όσο µια «ευφυής 
γεωργία». 

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι πληρωµές 
έγιναν! Κάποιοι είδαν χρήµατα πρώτοι, κάποιοι πιο 
µετά, κάποιοι βρήκαν αρκετά, κάποιοι άλλοι πιο λίγα! 
Το ζήτηµα είναι ότι το επόµενο δίµηνο το ταµείο δεν 
έχει άλλα να δώσει. Κάτι οι άδειες, κάτι οι ζέστες! 
Μόνο χαρτούρα µένει πάλι. Μάλιστα, υπάρχει και 
ανακοίνωση του υπουργείου που µιλά για 
επιπρόσθετους ελέγχους σε 2.021 αιτούντες 
εθνικού αποθέµατος που δήλωσαν εκτάσεις 
βοσκοτόπων χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο.

Οι έλεγχοι, σου λέει, αφορούν την ελάχιστη 
γεωργική δραστηριότητα που πρέπει να πληρούν οι 
συγκεκριµένοι για να τους καταβληθούν οι 
ενισχύσεις µε βάση την κατανοµή του Εθνικού 
Αποθέµατος 2021. Για µέρος αυτών διενεργείται 
έλεγχος για ενδεχόµενη χρήση στοιχείων που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις µε παράλληλη εξωτερική 
διασταύρωση στοιχείων, πέραν των όσων 
προσκοµίσθηκαν τυπικά από τους αιτούντες. Καιρός 
ήταν λένε οι πραγµατικοί αγρότες. 

Από την άλλη, στα πλαίσια της αναβάθµισης των 
ηλεκτρονικών συστηµάτων και του 
«ξεσκαρταρίσµατος», προστέθηκε, σου λέει, στο 
υπόβαθρο ένα νέο επίπεδο πληροφορίας, µε την 
ονοµασία «ορθοφωτοχάρτες 22». ∆ηλαδή, ένα 
layer που περιλαµβάνει για συγκεκριµένες περιοχές 
επικαιροποιηµένες ορθοεικόνες ετών 2020 και 
2021, προκειµένου να βοηθηθούν οι γεωργοί στην 
ορθή δήλωση των ορίων των αγροτεµαχίων τους. 
Αυτά είναι! ∆ιαφάνεια, λέµε! 

Ειδικά, µάλιστα, για Καρδίτσα, Τρίκαλα και Ηµαθία, 
όπου θα διενεργηθεί έλεγχος monitoring, καλό 
είναι σου λέει να επανελεγχθεί η ορθότητα της 
ψηφιοποίησης των αγροτεµαχίων βάσει των νέων 
ορθοεικόνων. Σε περίπτωση περισσότερων της 
µία καλλιέργειας, θα πρέπει τα αγροτεµάχια 
να σπάσουν σε περισσότερα του ενός και να 
αποφευχθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, δηλώσεις 
µε αγροτεµάχια συγκαλλιεργειών. Μέχρι και 
παραδείγµατα δίνουν από τη ∆οµοκού! 

Μεγάλα παράπονα από χοιροτροφικές µονάδες, 
που έµειναν εκτός ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού. Το 
θέµα έφεραν 27 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας 
ότι «για άλλη µια φορά, έµειναν εκτός πολλοί 
παραγωγοί, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια, ενώ 
ερωτηµατικά εγείρει και η καθυστέρηση έκδοσης 
του σχετικού ΦΕΚ µε αποτέλεσµα να περιοριστεί 
ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για τους 
υποψήφιους, ο οποίος ήταν µόλις τρεις ηµέρες».

Μαζικοί αποκλεισµοί και για τους παραγωγούς 
επίσπορης πατάτας, λένε οι βουλευτές Αραχωβίτης 
και Τελιγιορίδου, που κάνουν λόγο για 
προχειρότητα, αστοχίες και λάθη. Μάλιστα, τονίζουν, 
ότι δεν πληρώθηκε κανένας παραγωγός που είχε 
δηλώσει στο ΟΣ∆Ε 2020 την εν λόγω καλλιέργεια, 
αλλά µόνο όσοι δήλωσαν τις επίσπορες 
καλλιέργειες στα υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ, 
µετά το πέρας της διαδικασίας δηλώσεων 
στο ΟΣ∆Ε του 2020. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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M
πορεί η κατάσταση στις 
διεθνείς αγορές να πα-
ραµένει ρευστή και αβέ-
βαιη, ωστόσο, µια πρώ-

τη σοβαρή διόρθωση στις τιµές των 
αγροτικών προϊόντων βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη κι όποιος δεν το καταλα-
βαίνει… κακό του κεφαλιού του. Ε-
δώ και δύο εβδοµάδες η Agrenda έ-
χει αναφερθεί µε σαφήνεια στην πο-
ρεία υποχώρησης που εµφάνιζαν οι 
χρηµατιστηριακοί δείκτες, κάτι που α-
ποτυπώνεται µε σαφήνεια πλέον και 
στη φυσικά αγορά. Στα καλά νέα κα-
ταχωρείται βέβαια το γεγονός ότι αξι-
όλογη κάµψη παρατηρείται και στις 
τιµές των ζωοτροφών. Ήδη το κρι-
θάρι στο ελεύθερο εµπόριο έχει πέ-
σει από τα 32 στα 30 λεπτά το κιλό. 

Αγωνία προ κάλπης
ΤΟ ΛΕΩ ΑΥΤΑ, γιατί, πέραν των 
άλλων, µάλλον µοιάζει εκτός τόπου 
και χρόνου η απαίτηση που προέβα-
λαν οι συµπατριώτες µου εκπρόσω-
ποι της κτηνοτροφίας για 1,80 ευρώ 
τιµή στο πρόβειο γάλα. Όταν µάλι-
στα είναι γνωστό ότι η φέτα έχει χά-
σει ήδη 10% από την κατανάλωσή της 
στην εγχώρια αγορά και τα περιθώ-
ρια µετακύλισης µιας περαιτέρω αύ-
ξησης από την πρώτη ύλη στο τελι-
κό προϊόν φαντάζει απαγορευτική. Ο 
χρονισµός (timing) στην πρωτοβου-
λία των Θεσσαλών αναδύει πιο πολύ 
αγωνία για τις εκλογές που πλησιά-
σουν παρά τον καηµό για τους κτη-
νοτρόφους που υποφέρουν.     

Βουλευτιλίκι
ΑΥΤΟ ΠΟΥ µε στενοχωρεί πάντως, 
είναι το γεγονός ότι κάποιοι συ-
νεχίζουν να µπερδεύουν την 
κοµµατική τους ταυτότητα και 
τις προσωπική τους εµπλο-
κή µε την κεντρική πολιτική 
σκηνή (βουλευτιλίκι), µε τις 
ανάγκες ενός παραγωγικού 
κλάδου και τις διεκδικήσεις 
των παραγωγών που εκ της 
θέσεώς τους οφείλουν να υ-
πηρετούν. Άξιος ο φίλος µου 
Γιώργος (Βαϊόπουλος), ως πρό-
εδρος του Συνεταιρισµού Θεσσαλί-

ας (παραγωγοί γάλακτος), είναι κρί-
µα όµως, µια πετυχηµένη πορεία στο 
τιµόνι ενός συνεταιρισµού να την 
βάζει στο ίδιο τσουβάλι µε το κυνή-
γι κάποιων ψήφων ως υποψήφιος 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα.

Βαράνε άουτ
ΠΟΛΛΟΙ λιµπίζονται το κοστού-
µι του βουλευτή, ελάχιστοι όµως 
έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα να 
τιµήσουν τη λαϊκή ψήφο και να α-
νταποκριθούν στα κελεύσµατα της 
κοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται για 
εκπροσώπους αγροτικών περιοχών. 
Έτσι, ακόµα και όταν καταφέρνουν 
να εξασφαλίσουν µια θέση ανάµε-
σα στους 300, η παρουσία τους σ’ 
αυτό το club κρύβει τόσα δύσκολα 
µονοπάτια που στο τέλος χάνουν 
τον προσανατολισµό τους. Αν ανα-
τρέξουµε στη µεταπολεµική ιστορία, 
µόνο ένας Αλέξανδρος Μπαλτατζής 
κατάφερε να επιβάλει όρους προς 
όφελος των αγροτών. Ακόµα και ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ, κάποια στιγ-
µή, κουράστηκε µε τους αγρότες.

Με μάτια άλλων
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ το περιβάλλον, α-
κούω µε µεγάλη προσοχή τις προ-
σεγγίσεις Γεωργαντά περί συνεται-
ρισµών, το ότι αναγνωρίζει τη ση-
µασία τους στη βιώσιµη ανάπτυξη 
του αγροτικού χώρου είναι κάτι, το 
ότι βλέπει πόσο πίσω έχουµε µεί-
νει στο θέµα αυτό σε σχέση µε την 
υπόλοιπη Ευρώπη έχει τη σηµασία 
του, όµως, για να γυρίσει το παιχνί-
δι στους συνεταιρισµούς χρειάζε-

ται… στοργή και προδέρµ. ∆εν 
φτάνουν ένας κουτσός νόµος 

(4673/2020), µια ρύθµιση για 
τη µείωση φορολογίας κα-
τά 50% στα µέλη (αν και ό-
ταν) και κάποιες φωτογρα-
φικές αποζηµιώσεις οργα-
νώσεων λόγω κορωνοϊού. 
Χρειάζεται καθαρή γραµ-
µή, ολοκληρωµένο σχέδιο 
και πολιτική γενναιότητα. 
Όχι πάντως να βλέπουµε 
τους συνεταιρισµούς… µε 
τα µάτια των άλλων. 

Αν ανατρέξουµε 
στη µεταπολεµική 
ιστορία, µόνο 
ένας Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής 
κατάφερε να 
επιβάλει όρους 
προς όφελος των 
αγροτών. Ακόµα 
και ο αείµνηστος  
Ευάγγελος 
Αβέρωφ, κάποια 
στιγµή, κουράστηκε 
µε τους αγρότες

H
υπόσχεση της ΕΕ για διεύρυν-
ση κάθε άλλο παρά αξιόπιστη 
είναι. Η τελευταία φορά που η 
Ένωση υποδέχθηκε ένα νέο 

µέλος ήταν σχεδόν πριν από µία δεκαε-
τία, το 2013, όταν εντάχθηκε η Κροατία. 
Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα ∆υτικά Βαλ-
κάνια, τα κύρια κράτη-µέλη της ΕΕ, ιδιαί-
τερα η Γαλλία αλλά όχι µόνο αυτή, είναι 
δύσπιστα σχετικά µε την πολιτική σοφία 
αναφορικά µε τη διεύρυνση.

Πόσες άλλες Ουγγαρίες ή Πολωνίες 
µπορεί να αντέξει η ΕΕ, ρωτούν οι σκε-
πτικιστές. Οι ενστάσεις της Βουλγαρίας 
στην πολιτική διεύρυνσης αναφορικά µε 
την µακροχρόνια διαφωνία µε τη Βόρεια 
Μακεδονία, δεν προµηνύεται κάτι θετικό 
για το µέλλον επίσης. Το ίδιο µπορεί να 
ειπωθεί για την παρέµβαση της Κροατιας 
στην εσωτερική πολιτική της Βοσνία, η 
οποία ενισχύει τις φυγόκεντρες τάσεις.

Στην ίδια την περιοχή, έχει αναλάβει 
µια γενιά ηγετών που σε αντίθεση µε την 
«σοδειά» της δεκαετίας του 1990, ξέρουν 
πώς να µιλάνε στους πολίτες για την ΕΕ 
αλλά δεν τηρούν πραγµατικά τους όρους 

των Βρυξελλών 
για να γίνει η κυ-
βέρνηση διαφα-
νής και απαλλαγ-
µένη από τη δια-
φθορά. Και έπει-
τα, υπάρχει το θέ-
µα του Κοσσυφο-
πεδίου, το οποίο 
αποκλείει την έ-

νταξη της Σερβίας εκτός κι αν ο Σέρβος 
πρόεδρος Βούτσιτς αποφασίσει να όψει 
τον γόρδιο δεσµό και να αναγνωρίσει την 
κυριαρχία του Κοσσυφοπεδίου.

Αλλά δεν έχει σχεδόν κανένα κίνητρο 
για να το κάνει, αφού οι λύτες της ΕΕ εί-
ναι στην καλύτερη µισάνοιχτες και στη 
χειρότερη ερµητικά κλειστές. Σε αυτό το 
επίπεδο, το Μαυροβούνιο είναι ο µόνος 
αξιόπιστος µελλοντικός νέος υποψήφι-
ος -πιθανώς πριν από το τέλος αυτής της 
δεκαετίας- αλλά αυτό απλώς δείχνει πό-
σο περιορισµένη είναι η διάθεση της Έ-
νωσης για τη διεύρυνση. 

Αυτό δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει 
την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι οποί-
ες µόλις έχουν λάβει το καθεστώς υπο-
ψήφιας χώρας. Το να είσαι γείτονας της 
Ρωσίας και/ή να πολεµάς για την εθνική 
σου επιβίωση, έχει µια µεγάλη διαφορά. 
Η διεύρυνση µπορεί να έχει µετατραπεί σε 
παρωδία αλλά εάν είσαι Ουκρανός, έχεις 
λόγους να παίξεις το παιχνίδι.

*ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΜΙΛΗΤΗ 
ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

Οι υποσχέσεις της 
ΕΕ για διεύρυνση

ΤΟΥ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 
ΜΠΕΤΣΕΦ *



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Iουλίου 2022Agrenda ΡΕΠΟΡΤΑΖ50

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι βαµβακοπαραγωγοί σε Καρ-
δίτσα, Τρίκαλα και Ηµαθία ήδη 
από φέτος θα δουν τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε του 2022 να διασταυρώνο-
νται µε δορυφορικές φωτογραφί-
ες, οι οποίες θα επισηµαίνουν τυ-
χόν ασυµφωνίες ως προς την ει-
κόνα και τη δήλωση, υποχρεώ-
νοντας τους σε διορθωτικές πρά-
ξεις προκειµένου να λάβουν την 
ειδική ενίσχυση βάµβακος 2022, 
που πιστώνεται το 2023.

Στο πλαίσιο της υποβολής της 
ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2022, 
έχει προστεθεί στο υπόβαθρο της 
πλατφόρµας του gov.gr, ένα νέο 
επίπεδο πληροφορίας, µε την ο-
νοµασία «ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ 22» 
όπως ενηµερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε 
δύο σχετικές ανακοινώσεις. Στό-
χος της νέας µεθόδου ελέγχου των 
αγροτεµαχίων είναι η βεβαίωση 
από πλευράς εφαρµογής πως υ-
φίσταται η δηλωµένη καλλιέρ-
γεια από τον παραγωγό στα α-
ντίστοιχα αγροτεµάχια. 

Υπενθυµίζεται πως σε πρόσφα-
τη ηµερίδα του Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, ο πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, 
είχε επισηµάνει πως θα ενσωµα-
τωθεί στην ΕΑΕ 2022 το συγκεκρι-
µένο στοιχείο παρακολούθησης 
γης ώστε να ενηµερώνεται εγκαί-
ρως ο εκάστοτε παραγωγός αν υ-
πάρχει πρόβληµα µε τη δήλωσή 
του. ∆ηλαδή, σε περίπτωση που 
σε κάποιο αγροτεµάχιο υπάρχει 
συγκαλλιέργεια σύµφωνα µε τις 
εικόνες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή οποιαδήποτε 
άλλη ασυµφωνία ανάµεσα σε αυ-
τό που δείχνει η δορυφορική ει-
κόνα κι αυτό που δηλώνεται, τό-
τε αυτοµάτως ο παραγωγός θα ε-
νηµερώνεται και θα χρειαστεί να 
προχωρήσει σε τροποποίηση της 
δήλωσης προκειµένου να µην χά-
σει την ενίσχυση. 

Σηµειώνεται πως αυτή η πρα-
κτική θα εφαρµοστεί καθολικά 
για όλες τις συνδεδεµένες από 
το 2023. Η ψηφιακή εφαρµογή 
αυτή στην ΕΑΕ 2022 περιλαµβά-
νει για συγκεκριµένες περιοχές 
της χώρας επικαιροποιηµένες ορ-

θοεικόνες ετών 2020 και 2021, 
προκειµένου να βοηθηθούν οι 
γεωργοί στην ορθή δήλωση των 
ορίων των αγροτεµαχίων τους.

Οι περιοχές που αφορούν κυ-
ρίως είναι οι: Κρήτη, Λέσβος, Χί-
ος, Λήµνος, Ρόδος, Νησιά Ιονίου 
Πελάγους, Έβρος, Ροδόπη, Ξάν-
θη, Καβάλα, Θάσος, Ηµαθία, Πιε-
ρία, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Πέλ-
λα, Κιλκίς, Τρίκαλα, Λάρισα, Ιω-
άννινα. Εν συνεχεία θα αναρτη-
θούν και για τις περιοχές: Καρδί-
τσας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας, Κω, Καρπάθου, Καστο-
ριάς, Φλώρινας και Γρεβενών.

Από φέτος σε Ηµαθία, 
Καρδίτσα και Τρίκαλα

Στις περιφερειακές ενότητες Η-
µαθίας, Τρικάλων και προσεχώς 
Καρδίτσας, θα πραγµατοποιηθούν 
έλεγχοι µε δορυφορικές εικόνες 
στο καθεστώς της βασικής και της 
ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, ή-
δη από φέτος. Εν προκειµένω, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ εφιστά την προσοχή 
στους αγρότες των νοµών αυτών 
αφού µόλις διενεργηθεί έλεγχος 
µε τη µέθοδο του monitoring, θα 
ειδοποιηθούν µε ένδειξη για πι-
θανά λάθη και θα τους δοθεί η 
δυνατότητα τροποποίησης των 
αιτήσεών τους. «Θα ήταν σκόπι-
µο να επανελεγχθεί η ορθότητα 
της ψηφιοποίησης των αγροτε-
µαχίων τους βάσει των νέων ορ-
θοεικόνων» επισηµαίνει η ανα-
κοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ε-
ξαίρεση πιθανών µη επιλέξιµων 
στοιχείων και στην ύπαρξη µίας 
µοναδικής καλλιέργειας/χρήσης 
γης εντός κάθε αγροτεµαχίου. Σε 
περίπτωση περισσότερων της µία 
καλλιέργειας (συγκαλλιέργεια στο 
φυτικό κεφάλαιο, µη ύπαρξη ο-
µοιογενούς τεµαχίου), θα πρέ-
πει τα αγροτεµάχια να σπάσουν 
σε περισσότερα του ενός και να 
αποφευχθούν, όσο αυτό είναι δυ-
νατόν, δηλώσεις µε αγροτεµάχια 
συγκαλλιεργειών.
∆ίπλα παρατίθενται 
παραδείγµατα µη οµοιογενών 
ως προς τη χρήση γης 
τεµαχίων που έχουν δηλωθεί 
στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022:

Εικόνα 1: Το τεµάχιο µε α/α 6 έχει δύο διακριτές 
αρόσιµες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο 
διακριτά τεµάχια, όπου το καθένα θα περιέχει µία.

Εικόνα 2: Τα τεµάχια µε α/α 1 έχουν και µόνιµη και 
αρόσιµη καλλιέργεια. Προτείνεται να σπάσουν σε 
δύο διακριτά τεµάχια έκαστος, όπου το καθένα θα 
περιέχει µία καλλιέργεια.

Εικόνα 3: Το τεµάχιο µε α/α 5 έχει δύο διακριτές 
µόνιµες καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει σε δύο 
διακριτά τεµάχια, όπου το καθένα θα περιέχει µία.

Εικόνα 5: Το 
τεµάχιο µε α/α 5 
έχει παραπάνω 
από µία διακριτές 
µόνιµες 
καλλιέργειες. 
Προτείνεται 
να σπάσει σε 
τρία τεµάχια, 
όπου το καθένα 
θα περιέχει 
την κάθε µία 
καλλιέργεια.

Εικόνα 7: Τεµάχιο στο 
οποίο περιέχονται 
µη επιλέξιµα 
στοιχεία εντός του 
περιγράµµατος της 
ψηφιοποίησης των 
ορίων του. Προτείνεται 
να γίνει τροποποίηση 
της γεωµετρίας 
του  αγροτεµαχίου.

Εικόνα 8: Τεµάχιο 
στο οποίο στο 
νέο υπόβαθρο 
περιέχονται 
µη επιλέξιµα 
στοιχεία εντός του 
περιγράµµατος 
της ψηφιοποίησης 
των ορίων του. 
Προτείνεται να 
γίνει τροποποίηση 
της γεωµετρίας 
του  αγροτεµαχίου.

Εικόνα 4: Το τεµάχιο µε α/α 2 έχει πολλαπλές 
διακριτές καλλιέργειες. Προτείνεται να σπάσει 
στα αντίστοιχα διακριτά τεµάχια.

Εικόνα 6: Τεµάχια µε πιθανή µη ορθή ψηφιοποίηση 
των ορίων τους. Προτείνεται να γίνει επανέλεγχος 
των ορίων των αγροτεµαχίων.

Ταυτοποίηση με ορθοφωτοχάρτες
για να ξέρουμε τις μας γίνεται στο ΟΣΔΕ 
Καθολική εφαρμογή της νέας μεθόδου για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις από το 2023 υπόσχονται οι αρχές 

1 2

3

4

5

6

7
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Γιορτάζει η τέχνη 
µε συνοδεία κρασιού
Μετά από περιήγηση ενός χρόνου σε 9 πόλεις 
και διάλειµµα 2 ετών, η πρωτότυπη έκθεση που 
διοργανώνεται µε αφορµή τη συµπλήρωση των 
30 χρόνων από την πρώτη εµφιάλωση του 
Château Nico Lazaridi έρχεται στην Κρήτη. Έως 
τις 17 Ιουλίου, το project µε τίτλο «Art & Wine 
on the move» θα φιλοξενείται στο εστιατόριο 
ΟΙΝΟΑ στα Χανιά, δίνοντας την ευκαιρία στους 
οινόφιλους να θαυµάσουν από πίνακες µαζί 
µε εκλεκτούς οίνους και ξεχωριστές γεύσεις.

Tο 20ο Φυτοπαθολογικό
συνέδριο 3-6 Οκτωβρίου 
Το 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο θα 
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3-6 Οκτωβρίου στο 
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Porto Palace». 
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες 

ερευνητικές εργασίες 
και εικονογραφηµένα 
κείµενα (posters) που 
θα καλύπτουν όλους 
τους κλάδους της 
βασικής και 
εφαρµοσµένης 
έρευνας στη 
Φυτοπαθολογία. 
Επίσης, θα 
πραγµατοποιηθούν 
διαλέξεις ή συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης 
σε επίκαιρα, σηµαντικά 
προβλήµατα της 
φυτοπαθολογίας στην 

Ελλάδα. Οι εγγραφές των συνέδρων έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Η διαµονή των συνέδρων, εφόσον το 
επιθυµούν µπορεί να γίνει στο ξενοδοχείο Porto 
Palace. Χρήσιµες πληροφορίες και νέα του 
συνεδρίου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
www.20.phytopath.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με έµφαση 
στην καινοτοµία 
η Sial Paris 2022

Η διεθνής έκθεση τροφίµων 
Sial Paris, το σηµείο – κλειδί 
για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, θα λάβει χώρα 
στις 15-19 Οκτωβρίου στο 
Paris Nord Villepinte της 
γαλλικής πρωτεύουσας, 
παρουσιάζοντας τις βασικές 
τάσεις στα τρόφιµα και τις 
σηµαντικότερες καινοτοµίες. 
Η Sial Paris µε θέµα «Own 
the Change», εστιάζει ήδη από 
το 2020 στο να παρέχει όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για τη 
διαµόρφωση της διατροφής 
του µέλλοντος, απαντώντας 
στις προσδοκίες και 
πρωτοβουλίες απ’ όλο τον 
κόσµο. Για πληροφορίες 
στο www.sialparis.com.

ΠΑΡΙΣΙ

ΧΑΝΙΑ 

ΜΠΑΝΓΚΟΚ

Eπιστρέφει η Asia Fruit 
Logistica 2-4 Νοεµβίου

Τις νέες ηµεροµηνίες διεξαγωγής της 
∆ιεθνούς Έκθεσης Φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών για 
Επαγγελµατίες, Asia Fruit Logistica, 
για τις 2 µε 4 Νοεµβρίου 2022 αλλά 
και τη νέα τοποθεσία στην Μπανγκόκ, 
ανακοίνωσε πρόσφατα ο Εκθεσιακός 
Οργανισµός του Βερολίνου, τον οποίο 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα, 
η Asia Fruit Logistica µετέφερε τη 
διεξαγωγή της στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Queen Sirikit National Convention 
Center (QSNCC) στην πρωτεύουσα 
της Ταϊλάνδης, όπου θα γιορτάσει 
φέτος την 15η επέτειό της. Στην 
έκθεση συµµετέχουν πάνω από 800 
εκθέτες και 12.000 εµπορικοί 
επισκέπτες από όλο τον κόσµο. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.asiafruitlogistica.com.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλο-
νουµπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή 
Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνά-
δες Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γί-
δια µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµε-
ντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά 
τους ποσού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετι-
κή κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πο-
λύ καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση από 20 έως 40 κιλά ζώου βάρους.
Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτο-
παραγωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρ-
νάδες και 10 κριάρια, περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται 200 αρµεγόµενα πρόβα-
τα γερµανικά µε Λακον , περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6944/050976,6937/510240.

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµα-
σκού.Τηλ.6974/638271.

Πωλούνται 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλο-
νούµπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ 
έκαστη. Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές,  κατσίκες επιλογής  µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις   γης είναι συµβατές για οιανδή-
ποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετο-
ποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια  πε-
ριοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται 370 γίδια στην περιοχή Θήβας.
Tηλ. 6974/170043.

Πωλούνται 10 µοσχάρια Λιµουζίν 350 
κιλά και άνω το καθένα, 14 µηνών.
Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται 100 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής µε τα δικαιώµατά τους  ποσού 50.000 
ευρώ.Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µοσχάρια 
ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά διαβατήρια 
σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή  Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεν-
νούν 15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Πα-
ναγιώτης.Τηλ.6906/224081.

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,πε-
ριοχή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6934/287105.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται δικαιώµατα για αγορά χωραφιών, 
βοσκότοπων και ζώων, προβάτων, αγελάδων 
κλπ. Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποι-
κιλίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι  µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται µέλι  σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητι-
κής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλoύνται άχυρα, σιτάριές,κριθαριές και βί-
κος µε καρπό.Τηλ 6947/457656.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες από το χωράφι. Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται  δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλ-
λι κατάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορτα-
ροτρίφυλλο για πρόβατα.Τηλ.6985/699540.

Πωλούνται 200 κυπαρίσσια  10 µέτρων, 
25 ετών υγιέστατα κατάλληλα για ξυλεία. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµα-
τα.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται  βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρι-
σµένος και απολυµασµένος. Τηλ.6948/423151.

Πωλούνται κουκιά  κτηνοτροφικά από πα-
ραγωγό καθαρισµένα, απολυµασµένα.
Τηλ.6981088747.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται κριθάρι και τριφύλλι σε µικρές 
µπάλες καινούριας εσοδείας, περιοχή Λάρι-
σας(από κτηνοτρόφο).Τηλ.6978/023728.

Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαιώ-
µατα.Τηλ.6985/858698.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο,κατάλληλο για αρωµατικά φυ-
τά. ∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός 
.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδο-
τηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.Τηλ.6977/277554.

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτικό 
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµα-
θίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6972/622233 και 6972/648989.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 
580 τ.µ µε 2 αποθήκες,  ρεύµα, νερό και 5 
στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 2 στρέµµατα  (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πα-
νοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνι-
κού δρόµου  Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα 
από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τιµή συζητήσι-
µη.Τηλ.6937/314086.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγρο-
τεµαχίων  καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 
10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα 
δέντρα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.6983/717473.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη πε-
ριοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από 
γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών 
και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το 
στρέµµα.Τηλ.6974/426911

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων  στο Ξυ-
λόκαστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πό-
λεως µε απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

Πωλείται αγροτεµάχιο  250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια  καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη 
περιοχή  Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. 
Τηλ.6949/474535.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται  7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλ-
κο Θεσσαλονίκης,800 µέτρα από την Εγνατία 
Οδό.Τηλ.6949/474535. 

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 400 
στρεµµάτων, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6906/432076.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 
760τµ, σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, 
περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φω-
τοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τιµή 
αναλόγως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων 
-Λούτσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 2 εκτάσεις 100 στρεµµάτων σε 
καλή τιµή καλλιεργήσιµα σε άριστη τοποθεσία 
στο δήµο Μεσολογγίου.Τηλ.6985/858698.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 τµ, 
στο 21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός σχε-
δίου, εντός ζώνης.Τηλ.6978/903760.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται σύµβουλος ακίνητης περιουσίας 
από κτηµατοµεσιτική εταιρεία ως συνεργά-
της σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500

Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα χω-
ράφια. Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων) 
.Τηλ.6978/023728..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβά-
των και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 
14, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και 
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται τροχοφόρο βυτίο 3,5 τόνων για 
µεταφορά νερού, περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κοπής 
5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6974/567958. 

Πωλείται τρακέρ FIAT 1300 DT µε 1300 ώρες 
εργασίας,  περιοχή Φαρσάλων, τιµή 8.300 ευ-
ρώ. Κος Αλέξανδρος.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών 
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτιδας.
Τηλ.6983/738450.    

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κα-
τάσταση, περιοχή  Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.   

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τιµή 1000 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη  και βαµµένη. Τιµή 2200 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και 
ένας καταστροφέας 1,8 m. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται φρέζα µε 3 σειρές.Τηλ.2310/711320.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο κουβού-
κλιο εργοστασιακό.Τηλ.2310/711320.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 1000αρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή  Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου  (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθένα). Με υδρο-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus   101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες  θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 
7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λει-
τουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότη-
τας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται καλλιεργητής για τρακτέρ µέχρι 
35 ίππους, αχρησιµοποίητος, περιοχή Νεµέας.
Τηλ.6977/394031.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-
µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα  5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδι-
κούς. Τηλ.6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304.  2392/031829.

Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz  
Agrolux  F80,  88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες 
χρήσης και όλα τα παρελκόµενα, βυτίο, φρέζα, 
τουρµπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.
Τηλ.6937/668219.

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανιζέ 
για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέτρων, 
196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπάλιο 
Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640 
2108137514.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Περιοχή: Λαµία   Τηλ. 
6973/697961.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατά-
σταση.Tηλ.6978/554824.

Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330  Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες µε inox τσι-
γκέλια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δί-
σκο 51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

Πωλείται πνευµατική µηχανή 4 σειρών µε δί-
σκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και καλαµποκιού 
µάρκας monocent. Έτος κατασκευής 2000. 
Τηλ.6972/872921.

Πωλείται αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24  
και σπαρτική  Βαµβακιού (Μatermacc  4 σει-
ρών).Τηλ.6932/359820.

Πωλείται φυτευτική µηχανη ιταλική Flosysτem 
µάρκας ΑΤΜΑ.Τηλ. 6907/607620.

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και φρέζα δενδροκοµική συρόµενη.Τηλ. 
6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άροτρο 
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµατική µη-
χανή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο Gaspardo, 
σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

Πωλείται σποροδιαλογέας(3ωρη το διπλό) 
Pepcos K531 αδούλευτο.Τηλ.6937/313613.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα 
φορτηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, 
περιοχή Κιλκίς.Τηλ.6973/492214.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη σκιά του αυξανόµενου κόστους 
λιπασµάτων και ενέργειας, που επι-
δεινώνεται από τις συγκρούσεις Ρω-
σίας-Ουκρανίας, την κλιµατική αλλα-
γή και την πανδηµία, ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Τροφίµων -FAO και η Έ-
νωση Ευρωπαίων Κατασκευστών Γε-
ωργικών Μηχανηµάτων-CEMA ανα-
νέωσαν τη συνεργασία τους για άλ-
λα τέσσερα χρόνια, µε στόχο την προ-
ώθηση νέων τεχνολογιών προσιτών 
ειδικά για αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
µικρής κλίµακας. 

Στις 9 Ιουνίου CEMA και FAO συ-
ναντήθηκαν για να επιβεβαιώσουν 
τη δέσµευσή τους για µια ολοένα πιο 
στενή συνεργασία. Κατά τη διάρκεια 
υβριδικής εκδήλωσης στη Ρώµη, οι 
δύο οργανισµοί περιέγραψαν µελλο-
ντικά σενάρια για παρεµβάσεις βιώσι-
µης µηχανοποίησης. Στην εκδήλωση 
συµµετείχαν ο επικεφαλής επιστήµο-
νας του FAO Ismahane Elouafi, ο Πρό-
εδρος της CEMA Thierry Krier και εκ-
πρόσωποι υψηλού επιπέδου τόσο από 
τον FAO όσο και από τον CEMA, καθώς 
και την Εξοχότητά Mietani Chauke, Μό-
νιµη Αντιπρόσωπο της Ζιµπάµπουε.

Σε κοινό τους ανακοινωθέν τονίζε-
ται ότι η πλήρης µηχανοποίηση της 
παραγωγικής διαδικασίας µπορεί να 

αλλάξει το παιχνίδι για τις αγροτικές 
εργασίες – και αποτελεί βασικό συ-
στατικό για την ανάπτυξη βιώσιµων 
συστηµάτων αγροδιατροφής. Καθώς 
τα µέσα τεχνολογίας στον πρωτογενή 
τοµέα εξελίσσονται, πολλαπλασιάζο-
νται και οι ευκαιρίες για τη µηχανο-
ποίηση ώστε να συµβάλει πραγµατικά 
στην παραγωγικότητα και την αποδο-
τικότητα. Η ψηφιοποίηση προσφέρει 
µεγάλες δυνατότητες για κέρδη πα-
ραγωγικότητας, βιωσιµότητα των συ-
στηµάτων αγροδιατροφής και καινο-

τοµίας στον γεωργικό τοµέα.
«Για να καταστεί η εκµηχάνιση οι-

κονοµικά βιώσιµη, κοινωνικοοικο-
νοµικά αποδεκτή και φιλική προς το 
περιβάλλον πρέπει να είναι έξυπνη 
για το κλίµα και οικονοµικά προσιτή, 
ειδικά για αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
µικρής κλίµακας, και διαθέσιµη σε ο-
µάδες που είναι πιθανό να αντιµετω-
πίσουν περισσότερες προκλήσεις ό-
σον αφορά την πρόσβαση σε γεωργι-
κές εισροές, όπως οι γυναίκες και οι 
νέοι αγρότες», τονίζουν FAO-CEMA.

Επενδύσεις
Η παραγωγή και η διανοµή 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού 
για την αγροτική ανάπτυξη, 

και οι καινοτοµίες καθοδηγού-
νται από τον ιδιωτικό τοµέα 

και απαιτούν σηµαντικές 
επενδύσεις, λένε FAO-CEMA

Αρδευτικά έργα ύψους
41,5 εκατ. στη Φλώρινα
Αρδευτικά έργα που δίνουν λύση 
στο τεράστιο αρδευτικό πρόβληµα 
της Φλώρινας, προϋπολογισµού 
µελέτης 41,5 εκατ. ευρώ (µαζί µε 
το ΦΠΑ προωθεί το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, 
την 1η Ιουλίου υπογράφτηκε η 
Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης του 
πρώτου υποέργου: «Κατασκευή 
αρδευτικών δικτύων 
Τριανταφυλλιάς» της εν λόγω 
Πράξης µε συνολικό ύψος 24,1 
εκατ. ευρώ (µαζί µε ΦΠΑ).

Αστυπάλαια, Νάξος, Ίος
στον πράσινο κατάλογο 
Η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος 
είναι τρία από τα νησιά της χώρας 
µας που βρίσκονται στον πράσινο 
κατάλογο ελληνικών προορισµών 
του ισπανόφωνου National 
Geographic που φέρει τον τίτλο 
«τα νησιά που θέλουν να είναι 
ελεύθερα». Σύµφωνα µε το 
περιοδικό πρόκειται για τρία 
παραδείγµατα νησιών που παρά 
την ασύγκριτη οµορφιά τους, 
αντιστέκονται στις «σειρήνες» 
του µαζικού τουρισµού.

Μέσω Eu-Conexus 
στις Βερσαλλίες το ΓΠΑ
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µέσω του EU-CONEXUS 
συµµετείχε στο European 
Universities Campus, στις 30 
Ιουνίου στις Βερσαλλίες. Η 
συνάντηση Eurocampus έδωσε τη 
δυνατότητα για εποικοδοµητικό 
διάλογο ανάµεσα σε 41 Συµµαχίες 
των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
άλλων φορέων της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Η 16η γιορτή πίτας 
στην Τσαριτσάνη
Στην ιδιαίτερη σηµασία της 
γιορτής πίτας του Συλλόγου 
Γυναικών Τσαριτσάνης, που 
πραγµατοποίησε την 16η επέτειο 
της, στάθηκε ο βουλευτής Λάρισας 
της Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος, 
δίνοντας έµφαση στη µεσογειακή 
διατροφή που αποτελεί άυλη 
πολιτιστική κληρονοµιά από την 
UNESCO. Όπως είπε ο βουλευτής 
σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης 
και πανδηµίας, καταφύγιο είναι το 
σπιτικό φαγητό, οι γνήσιες γεύσεις.

Η CEMA την τελευταία 7ετία έχει επικεντρωθεί σε περιοχές όπου η εκµηχάνιση έχει τις µεγαλύτερες 
δυνατότητες να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή και την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας τους όρους διαβίωσης.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Προσιτή εκμηχάνιση
σε μικρούς αγρότες
Συνεργασία CEMA και FAO για εκμηχάνιση της αγροτικής 
παραγωγής με έμφαση στις εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επι-
σκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κο-
χλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ 
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµι-
κού.Τηλ.6978/308061

Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz Fahr 1600, 
Τιµή 10.000 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, τιµή 
6.500 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται άροτρο τρίυνο,τιµή 3.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται τουρµπίνα Μ103 Clayson, τιµή 3.000 
ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο ψιλοστάβαρο 12αρι,Τιµή 300 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής  2.80  Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30  Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική   µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλή-
νες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,πε-
ριοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 
6937/313613.

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα 
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή 
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter για χρήση 
µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.Τηλ.6943/877756.

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέτρα 
πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι,  διπλά λά-
στιχα.Τηλ.6975/107709.

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα για 
ηλιόσπορο, βαµβάκι, καλαµπόκι, περιοχή Σερ-
ρών.Τηλ.6937/253885.

Πωλείται φρέζα Κωνσταντινίδη µε πλάτος 
2,10µ.Τηλ.6972/687368.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων, αλέτρι 
4υνο Γκλαβάν, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα,ρί-
περ και ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310715037.

Πωλείται χαρτοδεκτική πρέσα Welger 61 και 
χαρτοκοπτικό πολύδισκο ιταλικό πλάτος κο-
πής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. Τηλ. 
6974426911.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο σε 
τρακτέρ. Τηλ. 6972687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-
κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133. 

Zητείταιι θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620 
Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519. 
Τηλ.2310/711133. 

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6945/434127.

 Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.

 Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυ-
ναµικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε 
καλή κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Όλα τα χιτ του 
καλοκαιριού
Συνεχίζεται καυτό το μεταγραφικό παζάρι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με αµείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται 
το µεταγραφικό παζάρι στην Ευρώ-
πη. Στις τοπ 5 µέχρι στιγµής µετα-
κινήσεις, σύµφωνα µε τον εξειδι-
κευµένο ιστότοπο transfermarkt, 
συγκαταλέγονται αυτή του Έρλινγκ 
Χάαλαντ στη Σίτι, του µέσου Ορε-
λιέν Τσουαµενί µε 80 εκατ. ευρώ 
στη Ρεάλ Μαδρίτης και του παιχτα-
ρά Ντάρβιν Νιούνιεζ που θα ενι-
σχύσει την επιθετική γραµµή της 
Λίβερπουλ, για τον οποίο οι «κόκ-
κινοι» δαπάνησαν 75 εκατ. ευρώ. 

Την πεντάδα κλείνουν οι µετα-
κινήσεις των Λουκάκου και Σά-
ντιο Μανέ σε Ίντερ και Μπάγερν 

Μονάχου αντίστοιχα. Παράλληλα,   
µετά τον Πολ Πογκµπά που έχει 
ήδη κλείσει εδώ και καιρό για να 
επιστρέψει στην «Γηραιά Κυρία», 
οι «µπιανκονέρι» θα ανακοινώ-
σουν και την απόκτηση του Άν-
χελ Ντι Μαρία µε ελεύθερη µετα-
γραφή για έναν χρόνο.

Εν τω µεταξύ, οργιάζουν οι φή-
µες για αποχώρηση του Κριστιά-
νο Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, ενώ φευγάτος εδώ 
και καιρό είναι και ο Ρόµπερτ Λε-
βαντόφσκι από τους Βαυαρούς. 

Από την άλλη η Παρί Σεν Ζερ-
µέν ψάχνει να «ξεφορτωθεί» τον 
Νεϊµάρ ο οποίο όµως όπως λένε 
τα διεθνή ρεπορτάζ δεν το κουνά-
ει από το Παρίσι. 

Με το γκραν πρι της Αυστρίας στις 10 Ιουλίου 
συνεχίζονται οι µάχες στα γκριντ της Formula. 
Έπειτα από 10 αγώνες, η Mercedes δεν έχει γευτεί 
νίκη φέτος και στο πλαίσιο του GP της Μεγάλης 
Βρετανίας, ο τεχνικός διευθυντής της οµάδας, Μάικ 
Έλιοτ, δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο η γερµανική 
οµάδα να αλλάξει το σχεδιασµό του µονοθεσίου της.

Όρεξη αντεπίθεσης
στο GP της Αυστρίας   

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά)

ΠΑΟΚ – Σταντάρ Λιέγης 17.00 Novasports Start

Formula 1 (Αυστρία)

Σπριντ 17.25 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (MLS)

Νιού Γιορκ Σίτι – Νιού Ίνγλαντ 20.05 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά)

Ολυµπιακός – Άλκµααρ 20.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Stoiximan AegeanBall Festival)

1η ηµέρα 21.00 COSMOTE SPORT 4HD 

Ποδόσφαιρο (MLS)

Σιάτλ – Πόρτλαντ 23.55 Novasports 2HD

Formula 1 (Αυστρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5HD

 

Τένις (ATP 250)

Αγώνες 14.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά)

ΠΑΟΚ – Σταντάρ Λιέγης 17.00 Novasports Start

Formula 1 (Αυστρία)

Σπριντ 17.25 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (MLS)

Νιού Γιορκ Σίτι – Νιού Ίνγλαντ 20.05 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνή φιλικά)

Ολυµπιακός – Άλκµααρ 20.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Stoiximan AegeanBall Festival)

1η ηµέρα 21.00 COSMOTE SPORT 4HD 

Ποδόσφαιρο (MLS)

Σιάτλ – Πόρτλαντ 23.55 Novasports 2HD

Formula 1 (Αυστρία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5HD

 

Τένις (ATP 250)

Αγώνες 14.00 COSMOTE SPORT 6HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 9 Ιουλίου

Κυριακή 10 Ιουλίου

∆ευτέρα 11 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πάνε πίσω
οι εκλογές, κόβεται 
η φόρα στο club  
της «ευφυούς»

Μοιράζει θέσεις    
λίγο πριν φύγει
ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ

Η επόµενη µέρα
της διόρθωσης 
στα αγροτικά 
εμπορεύματα

Πετροδόλαρα για Παλέρµο
Το City Football Group (CFG), 
η εταιρεία από το Άµπου Ντάµπι 
που έχει επενδύσει στη 
Μάντσεστερ Σίτι και άλλους δέκα 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους, 
απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο 
της ιταλικής Παλέρµο, η οποία 
αγωνίστηκε στη Β’ κατηγορία. 
Η οµάδα από τη Σικελία κήρυξε 
πτώχευση το 2019 και έκανε 
το… restart από τη Serie D, 
τη ∆’ κατηγορία της Ιταλίας.

Ίσον µε δύο 20ρηδες
Η διοίκηση της Μίλαν συµφώνησε 
µε τον Ζλάταν Ιµπραϊµοβιτς να 
επεκτείνουν τη συνεργασία τους 
για έναν ακόµα χρόνο. Σύµφωνα 
µε ρεπορτάζ των ιταλικών ΜΜΕ 
η διοίκηση της οµάδας του 
Μιλάνου έχει προτείνει στον 
Σουηδό σούπερ σταρ, ο οποίος 
τον Οκτώβριο θα γίνει 41 ετών, 
την ανανέωση του συµβολαίου 
του έως το καλοκαίρι του 2023. 

Οριστική η µεταβίβαση
Οριστικά στον επιχειρηµατία 
Αχιλλέα Νταβέλη πέρασε η ΑΕΛ, 
καθώς οι µετοχές µεταβιβάστηκαν 
από τον Αλέξη Κούγια την 
περασµένη Τετάρτη. Ο Λαρισαίος 
επιχειρηµατίας έστειλε µήνυµα 
ενότητας και αναγέννησης για την 
οµάδα. «Ας σταθούµε στο ύψος 
των περιστάσεων και ας τιµήσουµε 
όπως αρµόζει στη κουλτούρα µας 
τους φιλοξενούµενούς µας. 
Η µεγάλη πορεία για την 
Αναγέννηση της ΑΕΛ µόλις 
ξεκίνησε», ανέφερε σχετικά.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την εγχώρια αγορά έχει ξεκινήσει η 
διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά 
για τα σκληρά σιτάρια και μένει να 
δούμε που θα ισορροπήσουν οι τιμές. 

Η πτώση πέρασε και στη Φοτζια που κατέγρα-
ψε απώλειες 18  ευρώ ο τόνος. Ακούγονται τι-
μές εξαγωγής κάτω από 500 ευρώ ο τόνος FOB.

 Στην αγορά μας, πάγωσαν πάλι οι κουβέ-
ντες για προπωλήσεις νέας σοδειάς βάμβακος, 
καθώς η αγορά ενώ την περιμέναμε να ισορρο-
πήσει συνέχισε την πτωτική της πορεία. Ως α-
ποτέλεσμα αγοραστές και πωλητές αποτραβή-
χτηκαν και γίνονται μόνο διερευνητικές κου-
βέντες. Το μόνο θετικό των ημερών είναι το ι-
σχυρό δολάριο. Θεωρητικά η νέα σοδειά κυ-
μαίνεται στα 105 σεντς.

Έχασε 18 ευρώ το 
σκληρό στην Ιταλία 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

570

418

340

119

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

570

410

345

120

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

570

410

348

119

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

580

410

348

102,71

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

580

410

306

97,40

553,50

1469,4

23,34

104,70

133,10

164,35

562

408

282

91,40

557,00

1457,2

21,80

110,62

134,35

163,40

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

02/06 08/06 16/06

3,41

375
365

357 357
347 348

3,37
3,33

3,38

3,43
3,51

23/06 30/06 07/07
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Μόνο θετικό για το βαµβάκι το ισχυρό δολάριο  

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
91,40 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

348

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

282

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,51

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Νέα εβδοµάδα απωλειών για το 
βαµβάκι που βρέθηκε ακόµα και κάτω 
από τα 90 σεντς και πλέον η τιµή 
επιχειρεί ανοδική αντίδραση. 

Έχασε 18 ευρώ ο τόνος στην τιµή 
για το σκληρό σιτάρι στη λίστα της 
Φότζια, στα 23 ευρώ οι απώλειες 
της δεύτερης ποιότητας.

ποχωρεί η τιµή καλαµποκιού στην 
αγορά της Ευρώπης, µε τη Γαλλία 
να πέφτει στα 286 ευρώ για τη νέα 
σοδειά.

Νέες απώλειες γράφει η τιµή του 
κτηνοτροφικού κριθαριού στην 
ευρωπαϊκή αγορά καθώς αυξάνεται 
η προσφορά.

Στα 3,51 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
δείχνει διάθεση ανόδου.

07
ΙΟΥΝ

07
ΙΟΥΛ

562

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

ΦΕΒ ΜΑΡ
07

ΑΠΡ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒΑΠΡ ΜΑΪ
07

ΜΑΪ
07

ΙΟΥΝ
07

ΙΟΥΛ
07

ΑΠΡ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒ
07

ΜΑΪ
07

ΙΟΥΝ
07

ΙΟΥΛ
07

ΑΠΡ
07

ΜΑΡ
07

ΜΑΪ
07

ΙΟΥΝ
07

ΙΟΥΛ
07

ΑΠΡ
07

ΜΑΡ
07

ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κινήσεις πανικού καταγράφονται τα 
τελευταία 24ωρα στην εγχώρια αγορά 
σκληρού σίτου, µετά τις διαδοχικές α-
ναγγελίες για µείωση της τιµής παρα-
γωγού, από γνωστά εµπορικά σπίτια 
µε έντονη δραστηριότητα, ειδικά στη 
Θεσσαλία. Την πίεση έρχεται να εντεί-
νει η νέα λίστα τιµών της Φότζια που 
κόβει 18 ευρώ ανά τόνο στην πρώτη 
ποιότητα σίτου (νέα τιµή 562 ευρώ α-
πό 580) και 23 ευρώ στη δεύτερη ποι-
ότητα (νέα τιµή 550 ευρώ από 573 την 
προηγούµενη εβδοµάδα).

Η διόρθωση της τάξης των 8 και 9 λε-
πτών, αν και «απότοµη» όπως τη σχο-
λιάζουν παραγωγοί και µεταποίηση, 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί αιφνίδια 
αφού ήδη εδώ και δυο εβδοµάδες εί-
χαν εµφανιστεί σηµάδια κόπωσης στις 
αγορές. Φαίνεται πάντως ότι αυτή την 
τάση διόρθωσης τράβηξε στα άκρα το 
ελεύθερο εµπόριο, όπως παρατηρούν 
συνοµιλητές της Agrenda, δεδοµένου 

ότι ακόµα και σ’ αυτή τη συγκυρία, κα-
νένας παραγωγός στην Ευρώπη δεν 
πληρώνεται µε 40 λεπτά, ενώ οι εισα-
γωγές θα στοίχιζαν τουλάχιστον 530 
ευρώ παράδοση σε ελληνικό λιµάνι.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η επι-
χείρηση των αδελφών Μάρκου που 
από τα 48 λεπτά πέρασε στα 46 λεπτά 
στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας 
για να ανακοινώσει σήµερα 41 λεπτά 
για την πρώτη ποιότητα (Σ1) και 40 λε-
πτά για τη δεύτερη (Σ2). Στα 45 λεπτά 
είχε µειώσει την τιµή αγοράς εδώ και 
κάποιες µέρες και η επιχείρηση  Κα-
ραγιώργου. Αντίστοιχα, οι πληροφο-
ρίες θέλουν την τιµή παραγωγού που 
πληρώνει αυτές τις µέρες το ελεύθερο 
εµπόριο στο κριθάρι να έχει µειωθεί α-
πό τα 32 στα 30 λεπτά το κιλό.

Στην Ελλάδα, αυτό που κυρίως προ-
βληµατίζει σ’ αυτή τη φάση είναι η ποι-
ότητα της παραγωγής, ειδικά µετά τις 
βροχές και τα ακραία καιρικά φαινό-
µενα σε κάποιες περιοχές. Μέσα σ’ αυ-
τό το κλίµα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον ο διαγωνισµός που έχει προγραµ-

µατίσει για µεγάλη ποσότητα, σχεδόν 
20.000 τόνων, σκληρού σίτου την Τρί-
τη 12 Ιουλίου, η Ένωση Ορεστιάδας.

Η Agrenda και το Agronews, εδώ και 
δύο εβδοµάδες έχουν αναδείξει την πο-
ρεία διόρθωσης στην οποία εισέρχεται 
το τελευταίο διάστηµα η αγορά, ενώ πα-
ρακολουθούν στενά τις εξελίξεις διευκο-
λύνοντας στον κατάλληλο χρόνο τους 
παραγωγούς στις αποφάσεις τους. Σί-
γουρα, οι θεµελιώδεις λόγοι για τους 
οποίους υπήρξε έκρηξη τιµών στην α-
γορά αγροτικών εµπορευµάτων δεν έ-
χουν εκλείψει, ωστόσο το επόµενο τρί-
µηνο το λόγο έχει η διόρθωση.

Σπασµωδικές κινήσεις στο σκληρό σιτάρι  
 Mε 41 λεπτά αγοράζει ο Μάρκου την πρώτη ποιότητα, 40 λεπτά δίνει για τα µέτρια
 Aπώλειες 18 ευρώ στη Φότζια και 55 ευρώ στη Γαλλία, µέσα σε µια εβδοµάδα

∆ιεθνώς τον τόνο έδωσε η 
Γαλλία όπου καταγράφεται 
πτώση της χρηµατιστηριακής 
τιµής του σκληρού από τα 515 
στα 460 ευρώ, ενώ την 
πτωτική τάση επιβεβαίωσε και 
η νέα λίστα της Φότζια. Εδώ, 
η πρώτη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% έχει τιµή 
αποθήκης εµπόρου στα 557-
562 ευρώ (από 575-580 
ευρώ). Για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου φτάνει στα 
547-550 ευρώ ο τόνος (από 
570-573 ευρώ). Όλα αυτά, 
µε φόντο την παραγωγή του 
Καναδά, η οποία προβλέπεται 
ιδιαίτερα καλή και τα πρώτα 
συµβόλαια ασκούν πίεση στην 
ιταλική όσο και στην εγχώρια 
αγορά. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, τα καλά καναδέζικα 
σιτάρια κλείνονται γύρω από 
τα 578 ευρώ ο τόνος για 
παράδοση τον προσεχή 
Οκτώβριο σε ελληνικό µύλο.

ΜΕΙΓΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ 
ΤΗ ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α

Εκεί που φαινόταν πως η αγορά βρίσκει ένα πάτηµα στα 
95 σεντς και λογικά θα φλερτάρει σιγά σιγά µε τα 100 
σεντς ανά λίµπρα, είχαµε νέο κύµα ρευστοποιήσεων σε 
όλα τα εµπορεύµατα (και χρηµατιστήρια αξιών) το οποίο 
και πίεσε τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 λίγο κάτω από τα 90 
σεντς. Οι κερδοσκόποι αποτελούσαν τη βασική αιτία της 
ανόδου όσο τα χρηµατιστήρια σηµείωναν νέα υψηλά. Οι 
ίδιοι µε τις ρευστοποιήσεις τους έχουν τον πρώτο λόγο 
στην πτώση. Το βαµβάκι πλέον χαρακτηρίζεται ως υπερ-
πουληµένο και παρά τη διαφαινόµενη πτώση στην 
κατανάλωση, οι βασικές προβληµατικές σοδειές (∆υτικό 
Τέξας) θα δώσουν τη στήριξη στις τιµές σύντοµα.

ΝEA ΥOΡKH
H πολυπόθητη ισορροπία στο χρηµατιστήριο 
δεν έχει έρθει ακόµα και το γεγονός αυτό 
µπλοκάρει τόσο τους αγοραστές όσο και τους 
πωλητές. Τα κλωστήρια βλέποντας την αγορά 
ολοένα και να δοκιµάζει χαµηλότερα επίπεδα 
κρατούν άµυνες, ενώ οι πωλητές πιστεύουν ότι 
η πτώση είναι βαθύτερη του αναµενόµενου, 
οπότε κρίνουν πως είναι καλύτερα να 
αναβάλουν τις νέες προπωλήσεις. Άλλωστε 
δεν φαίνεται κανείς να βιάζεται, ειδικά όταν 
και οι παραγωγοί πλέον δεν σκέφτονται να 
κλείσουν τιµές συσπόρου για τη νέα σοδειά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Το επόµενο τρίµηνο το λόγο έχει 
η διόρθωση των τιµών.

ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
Την ερχόµενη Τρίτη 12 

Ιουλίου η Ένωση Ορεστι-

άδας έχει προγραµµατίσει 

διαγωνισµό για µια µεγάλη 

ποσότητα, σχεδόν 20.000 

τόνων, σκληρού σίτου

Συνεδρίαση 06/07/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  88,61 -4,87

Μάρτιος ‘23 84,68 -4,69
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«Χάλια µαύρα» είναι η έκφραση 
που χρησιµοποίησε ο Γιώργος 
Κούτλας από την περιοχή της 
Ασσύρου στη Θεσσαλονίκη, για 
να περιγράψει τη φετινή κατά-
σταση. «Φέτος κατά µέσο όρο η 
απόδοση είναι στα 170-180 κι-
λά το στρέµµα, όταν κανονικά 
παίζουν µεταξύ 230-250 κιλών 
ανά στρέµµα, ενώ για τις τιµές 
επισήµως δεν έχουν πει κάτι. Α-

κούγεται πως θα είναι πάνω από 
60 λεπτά», τόνισε ο κ. Κούτλας, 
ενώ για πεσµένες αποδόσεις, στο 
80% µιας κανονικής χρονιάς στα 
χωράφια στη ∆ράµα και τις Σέρ-
ρες, µιλά και ο Βασίλης Κακου-
λίδης από την εταιρεία σπορο-
παραγωγής «Σπορέας».

Στη Λάρισα ο παραγωγός Α-
πόστολος Παρλάντζας πήγε κα-
λά φέτος µε την καλλιέργεια 

και την παραγωγή να πιάνει α-
κόµη και τα 350 κιλά το στρέµ-
µα. «Για τις τιµές δεν έχει ακου-
στεί ακόµη κάτι συγκεκριµένο. 
Οι διαρροές λένε ότι θα πιάσει 
ακόµη και τα 65 λεπτά το κι-
λό, αλλά το τελευταίο σενάριο 
που κυκλοφορεί είναι ότι οι µε-
ταποιητές δίνουν προκαταβο-
λή 50 λεπτά και ό,τι υπόλοιπο 
προκύψει, σε δεύτερο χρόνο».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Θέµα χρόνου φαίνεται πως είναι 
η «κατάκτηση» των 65 λεπτών το 
κιλό, στην τιµή της ελαιοκράµ-
βης. Ήδη κάποιες µεταποιητικές 
µονάδες έχουν αρχίσει να τιµο-
λογούν µε 63 λεπτά το κιλό, κά-
ποιες έδωσαν σήµα για να ξεκι-
νήσουν πληρωµές µε βάση τα 60 
λεπτά, αφήνοντας ορθανοικτό το 
ενδεχόµενο για διορθωτικές πα-
ρεµβάσεις, ενώ υπάρχουν κι αυ-
τές που δεν έχουν ανοίξει ακό-
µη τα χαρτιά τους, παραλαµβά-
νοντας προϊόν µε ανοικτές τιµές 
και µε υποσχέσεις για «σύµπλευ-
ση» µε την αγορά.

Το θετικό κλίµα που πάει να 
δηµιουργήσει η διαµόρφωση των 
τιµών σε πραγµατικά υψηλά σε 
σχέση µε το παρελθόν της καλ-
λιέργειας επίπεδα, ωστόσο επι-
σκιάζεται από τη µειωµένη πα-
ραγωγή στα περισσότερα από τα 
εγχώρια παραγωγικά κέντρα του 
προϊόντος, µε συνέπεια να υπάρ-
χει δυσαρέσκεια στις τάξεις των 
παραγωγών και σε κάποιες περι-
πτώσεις να τίθεται, πλέον, ζήτη-
µα συνέχισης της καλλιέργειας.

Στην περιοχή της Μαγνησίας, 
όπως µας πληροφορεί ο Σάββας 
Παυλίδης ο οποίος ασχολείται µε 
τη σποροπαραγωγή και το εµπό-
ριο, η χρονιά για την ελαιοκράµ-
βη δεν εξελίχθηκε καλά. «Θα έλε-
γα ότι η παραγωγή πήγε χάλια. 
Το στήσιµο κυµάνθηκε στα πε-
ρίπου 180 κιλά ανά στρέµµα, ό-
ταν σε µια κανονική χρονιά συ-
νήθως είναι στα τουλάχιστον 250 

κιλά. Όσον αφορά στα αίτια, εί-
ναι ένας συνδυασµός µε κακό 
φύτρωµα στην αρχή και τις ζέ-
στες του Μαΐου», αναφέρει. Ως 
προς τις τιµές µας λέει ότι «αυτό 
που ακούγεται είναι ότι οι µετα-
ποιητές δίνουν µπροστά 50 λε-
πτά το κιλό και υπόσχονται εκ-
καθάριση τον Αύγουστο, ανάλο-
γα µε το τί θα ισχύει την περίοδο 
εκείνη στην αγορά».

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα 
ωστόσο στη ∆υτική Μακεδονία. 

Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Χρη-
στίδη, ο οποίος διατηρεί το µε-
γαλύτερο κατάστηµα µε αγροε-
φόδια στην περιοχή της Εορδαί-
ας και της Κοζάνης «από 10.000 
στρέµµατα συµβασιοποιηµένα, 
µέχρι στιγµής δεν έχουµε συ-
γκεντρώσει ούτε 1.000 τόνους 
παραγωγή. Το στήσιµο είναι κά-
τω από 100 κιλά το στρέµµα και 
τα αίτια έχουν να κάνουν µε τη 
ξηρασία στις αρχές Μαΐου, αλλά 
και τις χαλαζοπτώσεις που έπε-
σαν τον Ιούνιο».

Αναφορικά µε τις τιµές, ο πο-
λύπειρος συνοµιλητής µας ανέ-
φερε πως οι πρώτες τιµολογή-
σεις έγιναν µε 60 λεπτά το κιλό, 
αλλά ο ίδιος βλέπει να υπάρχει 
δυναµική για κάτι παραπάνω. «Η 
τιµή είναι καλή, αλλά όπως σας 
είπα δεν υπάρχουν φέτος κιλά. 
Το κόστος παραγωγής έχει ανέ-
βει στα 120 ευρώ το στρέµµα και 
µε αυτές τις αποδόσεις δεν βγαί-

νει η καλλιέργεια. Επειδή µάλι-
στα πρόκειται για δεύτερη συνε-
χόµενη χρονιά µε απογοητευτι-
κές αποδόσεις, υπάρχει µια τά-
ση στους παραγωγούς να εγκα-
ταλείψουν την καλλιέργεια και 
να στραφούν προς τα σιτηρά ή 
τον ηλίανθο που πάει καλά στην 
περιοχή», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

Ανάλογη εικόνα, µε ελαφρά 
πεσµένες αποδόσεις σε σχέση µε 
πέρυσι, παρουσιάζει και ο πρό-
εδρος του Συνδέσµου Βιοντίζελ 
και Βιοµάζας Ελλάδας, και διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας 
«Φυτοενέργεια», Γιάννης Τυχά-
λας, ο οποίος επισηµαίνει πως οι 
µεγαλύτερες µειώσεις καταγρά-
φονται στη ∆υτική και την Κε-
ντρική Μακεδονία και οφείλο-
νται στη ξηρασία που καταγρά-
φηκε στις αρχές Μαΐου.

Αναφορικά µε τις τιµές, ο κ. Τυ-
χάλας επισήµανε πως ήδη του-
λάχιστον 3 µεταποιητικές µονά-
δες από τη Βόρεια Ελλάδα πλη-
ρώνουν σήµερα στον παραγω-
γό 63 λεπτά το κιλό, «µια τιµή ο-
ριακή πλέον για τη µεταποίηση, 
δεδοµένων των διεθνών συνθη-
κών και των µεγάλων ανατιµή-
σεων στο κόστος λειτουργίας».

Πιο µετά και διορθωτικές παρεµβάσεις
Πατάει στα 65 λεπτά η ελαιοκράµβη
Αισθητά µικρότερη η παραγωγή, µεγάλες οι απώλειες για τους καλλιεργητές

Μειωµένες αποδόσεις σε όλη τη χώρα, 
έως και 80% κάτω σε ∆ράµα και Σέρρες

ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος παραγωγής έχει 

ανέβει στα 120 ευρώ το 

στρέµµα και µε τις µειωµένες 

φετινές αποδόσεις, δεν 

βγαίνει η καλλιέργεια

ΜΠΡΟΣΤΑ 50 ΛΕΠΤΑ 
Ως προς τις τιµές ακούγεται ότι 

οι µεταποιητές δίνουν µπροστά 

50 λεπτά το κιλό, υπόσχονται 

εκκαθάριση τον Αύγουστο και 

ό,τι υπόλοιπο προκύψει, 

σε δεύτερο χρόνο

Σ
την αγορά µας  έχει ξε-
κινήσει η πτώση των τι-
µών για το σκληρό σιτά-
ρι τόσο στο εσωτερικό ό-

σο και στην εξαγωγή. Επικρατεί η 
άποψη πως οι νέες τιµές των Ιτα-
λών θα κυµανθούν κάτω από τα 
500 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 
και φυσικά αυτό προκαλεί διστα-
κτικότητα στις τιµές που πληρώ-
νουν οι τοπικοί έµποροι. Από την 
πλευρά των τοπικών µύλων αγο-
ράζουν µεν, αλλά χωρίς πλέον άγ-
χος και βιασύνη δεδοµένου ότι η 
αγορά δείχνει για πτωτική.

Στα σκληρά σιτάρια, η πτώση πέ-
ρασε και στις νέες τιµές της Φοτζια 
οι οποίες κατέγραψαν απώλειες 18-
23 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα, 

για τα ποιο-
τικά σιτάρια 
µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 

12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 557-562 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 
kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐ-
νη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 547-550 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία, αντίστοι-
χα, οι τιµές νέας σοδειάς µειώθη-
καν άλλα 25 ευρώ, φτάνοντας τα 
460 ευρώ ο τόνος. Στον Καναδά 
επίσης υπάρχει αποκλιµάκωση, 
καθώς η σοδειά εξελίσσεται χω-
ρίς σηµαντικά προβλήµατα. Οι τι-
µές σκληρού µειώθηκαν άλλα 77 
δολάρια ο τόνος, επιβεβαιώνοντας 
µε τον πλέον εµφατικό τρόπο το 
γύρισµα της αγοράς.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
όλα τα δηµητριακά σηµείωσαν α-
πώλειες υπό τον γνωστό φόβο της 
παγκόσµιας ύφεσης. Επιπρόσθε-
τα ακούγεται πως οδεύουµε σε νέο 
κύµα διασποράς κορωνοϊού, το ο-
ποίο και προκαλεί ρευστοποιήσεις 
στα χρηµατιστήρια προς αποκόµι-
ση κερδών. Οι δουλειές στη φυσι-
κή αγορά (Αίγυπτος και άλλες χώ-
ρες) θα δώσουν στήριξη στο χρη-
µατιστήριο µαζί µε την ισχυροποί-
ηση του δολαρίου. 

Στη Γαλλία επίσης σηµειώθηκε 
πτώση για τους ίδιους λόγους, µε 
τις τιµές να κυµαίνονται πλέον στα 
332 ευρώ ο τόνος.   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ, 
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ (KΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Στα 70 λεπτά 
έπεσε το σύσπορο

Το παιχνίδι 
των funds 
και τα κρυφά
στρέμματα

Συνεχίστηκε η 
πτώση στη δι-

εθνή αγορά βάµβακος, µε την τι-
µή σύσπορου στην Ελλάδα να υ-
ποχωρεί στη ζώνη των 70 λεπτών 
το κιλό. Με τα καλλιεργητικά έξο-
δα σαφώς υψηλότερα σε σχέση µε 
την προηγούµενη καλλιεργητική 
περίοδο, η υφιστάµενη πτωτική 
συγκυρία στην αγορά βάµβακος 
γίνεται πλέον λόγος ανησυχίας 
για τις ισορροπίες στην καλλιέρ-
γεια σε βάθος διετίας. 

Πρόκειται για µια παρατήρηση 
που αν και εφαρµόζει στα δεδο-
µένα της βαµβακοκαλλιέργειας 
στην Ελλάδα, προέρχεται από τη 
ζώνη βάµβακος των Ηνωµένων 
Πολιτειών, όπου το απότοµο γύ-
ρισµα της αγοράς έχει αφήσει ά-
ναυδους παραγωγούς και αναλυ-
τές της αγοράς που αναζητούν τώ-
ρα τις παραµέτρους αυτές που θα 
επιτρέψουν µια ανάκαµψη της α-
γοράς σε επίπεδα ικανοποιητικά 
για φιξαρίσµατα τιµών της επερ-
χόµενης παραγωγής.

∆εν χωρά αµφιβολία πως οι τι-
µές προπώλησης σύσπορου στη 
ζώνη των 70 λεπτών έχουν εντεί-
νει την αγωνία των παραγωγών 
στους κάµπους της Ελλάδας, ειδικά

Στο χρηµατιστήριο βάµβακος η 
διάθεση των πωλητών την περα-
σµένη εβδοµάδα ώθησε την αγο-
ρά να σε κλεισίµατα ακόµα και κά-
τω από τα 90 σεντς (88,6 το βρά-
δυ της Τετάρτης 6 Ιουλίου), µε τον 
δείκτη να βρίσκεται πλέον σε µε-
γάλη απόσταση από το ψυχολογι-
κό όριο των 100 σεντς στο οποίο 
αρκετοί αναλυτές εκτίµησαν ότι 
θα σταθεροποιηθεί η τιµή. 

Παρά την πτωτική συγκυρία, 
φαίνεται ότι τα θεµελιώδη που α-
παιτούνται για µια ανάκαµψη της 
αγοράς στη ζώνη των 100 σεντς 
εξακολουθούν να υφίστανται. Α-
ντίθετα, τα περιθώρια περαιτέρω 
πτώσης φαίνεται ότι έχουν εξα-
ντληθεί, ωστόσο µέσα στο ευρύ-
τερο οικονοµικό περιβάλλον µε 
τις ανησυχίες για ύφεση, τίποτα 
δεν µπορεί να αποκλειστεί.

∆ύο είναι οι βασικές αιτίες που ο-
δήγησαν σε αυτήν την πρωτόγνω-
ρη υποχώρηση στην αγορά βάµ-
βακος. Η πρώτη έχει να κάνει µε 
τις ανησυχίες για µια επικείµε-
νη παγκόσµια ύφεση, κάτι που ε-
κτός του ότι θα επηρεάσει τη ζή-
τηση για βαµβάκι, ενθαρρύνει τα 
ίδια funds που φούσκωσαν τους 
προηγούµενους µήνες τις τιµές, 
να προβούν σε ρευστοποιήσεις 
των θέσεων τους ή ακόµα και σε 
σορτάρισµα της αγοράς.

Η άλλη αιτία έχει να κάνει µε 
την εικόνα της καλλιέργειας έπει-
τα από κάποιες ευεργετικές βρο-
χές που έπεσαν στη ζώνη βάµβα-
κος των ΗΠΑ αλλά και στα αποτε-
λέσµατα για την εξέλιξη της καλ-
λιέργειας που δηµοσίευσε προ ο-
λίγων ηµερών το USDA. Εδώ φαί-
νεται µια αύξηση των εκτάσεων 
11,3% συγκριτικά µε πέρυσι αλ-
λά και σχεδόν 1 εκατ. στρέµµατα 
παραπάνω σε σχέση µε τις δηλώ-
σεις προθέσεων καλλιέργειας που 
υπέβαλαν τον περασµένο Μάρτιο 
οι Αµερικανοί αγρότες.

Μόλις το αποφασίσουν τα funds, οι ανησυχίες για τη νέα σοδειά θα µπορούσαν 
να πυροδοτήσουν ένα ράλι στην περιοχή των 105 µε 110 σεντς ανά λίµπρα

Προϋποθέσεις για επιστροφή στα 100 σεντς
ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

70 � 72

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

∆ΕΚ 2022 ΜΑΡT 2023

 88 � 90
84 � 87 

74 � 77

∆ΕΚ 2023

EKKOKKIΣΗ

USDA

∆εν είναι λίγοι αυτοί που αποτιµούν ως «non-factor», 
δηλαδή ως παράγοντα µε µικρό αν όχι µηδενικό 
αντίκτυπο στα δεδοµένα της αγοράς την έκθεση 
εκτάσεων του USDA κι αυτό γιατί στην πραγµατικότητα, 
πάνω από το 31% της καλλιέργειας βρίσκεται σε άσχηµη 
κατάσταση. Ειδικά στο σηµατωρό Τέξας, το σύνολο της 
καλλιέργειας θεωρείται σηµαντικά υποβαθµισµένο, κάτι 
που δεν αποκλείεται να ωθήσει σε επίπεδα άνω του 
25% το ποσοστό εγκατάλειψης της καλλιέργειας µέχρι 
το φθινόπωρο. Παράλληλα, αναµένεται και τα τελικά 
αποθέµατα βάµβακος παγκοσµίως να υποχωρήσουν. 
Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο µικρής και ποιοτικά µη 
ικανοποιητικής σοδειάς στις ΗΠΑ, διαµορφώνει πολύ 
θετικά για τις τιµές θεµελιώδη.
Τα αποθέµατα της περιόδου 2022-2023 αποτιµώνται 
από το USDA σε 2,9 εκατ. δέµατα, ενώ δεν αποκλείεται 
να πέσουν στα 1,9 εκατ. σε περίπτωση που πράγµατι στο 
Τέξας δεν υπάρξει φέτος αξιόλογη παραγωγή. Μόλις το 
αποφασίσουν τα funds, οι ανησυχίες για τη νέα σοδειά 
θα µπορούσαν να πυροδοτήσουν ένα ράλι στην περιοχή 
των 105 µε 110 σεντς ανά λίµπρα, σύµφωνα µε τον 
οµότιµο καθηγητή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών στο 
πανεπιστήµιο της Τζώρτζια, Dr. Ντον Σάρλεϋ.

ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς αξιολογεί 
επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ μέσω 

του Ταμείου Ανάκαμψης. Τις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
τα διαθέσιμα εργαλεία και τις 
πρωτοβουλίες της Τράπεζας 
Πειραιώς για τη χρηματοδότηση και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων παρουσίασαν ο 
πρόεδρος Γ. Χαντζηνικολάου και ο 
Διευθύνων Χρ. Μεγάλου, σε πελάτες 
της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί 
αναφέρθηκαν στις δυνατότητες 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με 
προνομιακό, σταθερό επιτόκιο.

CONSTELLATION BRANDS: 
Η αμερικανική εταιρεία 
οινοπνευματωδών ποτών Constellation 
Brands, κατέγραψε καθαρά έσοδα 
389,4 εκατ. δολάρια στο α’ τρίμηνο 
μέχρι τις 31 Μαΐου, σε σχέση με τις 
ζημιές των 908,1 εκατ. δολαρίων ένα 
χρόνο πριν. Οι πωλήσεις μπύρας 
αυξήθηκαν 21% και κρασιού 2%.

ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ: Ο 
οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» 
υλοποιεί για τρίτη χρονιά πρόγραμμα 
επιτάχυνσης αγροδιατροφικών 
επιχειρήσεων «Αγροανέλιξη» και 
καλεί πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις τροφίμων, με ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω των 30.000 
ευρώ, για αιτήσεις έως 22 Ιουλίου.

OPTIMA: Σε 150,1 εκατ. ευρώ 
ανήλθαν για το έτος το 2021 οι 
συνολικές πωλήσεις της Optima ΑΕ, 
ξεπερνώντας το όριο των 150 εκατ. 
ευρώ, που αποτελούσε ορόσημο για 
την εταιρεία. Τα κέρδη της Optima ΑΕ 
ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
σε σχέση με το 2020.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οικονομική υπερθέρμανση και μεγά-
λες αυξήσεις στα επιτόκια υποδηλώ-
νουν ότι ο κόσμος θα μπορούσε να 
βρίσκεται στο χείλος μιας μάλλον σο-
βαρής ύφεσης. Την άποψη αυτή δια-
τυπώνει ο Chris Hussey της Goldman 
Sachs, ο οποίος ωστόσο «αρνείται» 
να κάνει το σενάριο της ύφεσης βα-
σικό, αλλά διατυπώνει εκτιμήσεις για 
τη βουτιά του S&P 500 στις 3.150 μο-
νάδες. Η Goldman εξετάζει τα βασικά 
στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα και 
τη σοβαρότητα των υφέσεων αναλύ-
οντας 77 υφέσεις σε προηγμένες οι-
κονομίες από το 1961. Βάσει αυτών οι 
πιθανότητες να εισέλθει η οικονομία 
σε ύφεση το επόμενο έτος είναι 30% 
στις ΗΠΑ, 40% στη ζώνη του ευρώ και 
45% στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις του 

διάσημου οικονομολόγου-επενδυτή 
Μοχάμεντ Ελ-Εριάν  ότι «είμαστε στη 
μέση μιας θεμελιώδους παγκόσμιας 
αλλαγής: μετακινούμαστε από έναν 
κόσμο όπου η ζήτηση ήταν ανεπαρ-
κής σε έναν κόσμο όπου η προσφο-
ρά είναι ανεπαρκής». 

Όπως είπε, μιλώντας  στο ετήσιο συ-
νέδριο του Economist «η αλλαγή αυ-
τή εξέπληξε τους policy makers. Τό-
σο οι κεντρικές τράπεζες όσο και οι ε-
πιχειρήσεις πιάστηκαν off side, μπρο-
στά σε αυτό το σοκ της προσφοράς», 
σχολίασε ο κ. El-Erian, ο οποίος μίλη-
σε επίσης για ελαττωματικές αγορές 
που είχαν συνηθίσει σε μαζικές ενέρ-
γειες από τις κεντρικές τράπεζες και 
τώρα διαπιστώνουν ότι κανένα περι-
ουσιακό στοιχείο δεν είναι ασφαλές, 
κι έτσι αντιδρούν. 

ΠΙΝΔΟΣ
Το κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής 
ΠΙΝΔΟΣ συνεχίζει να ξεχωρίζει για 
την αξεπέραστη γεύση και μοναδική 
ποιότητα, κατακτώντας σημαντικές 
διακρίσεις στη διεθνή και εγχώρια 
αγορά. Για μια ακόμα χρονιά, το 
κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ βραβεύεται στο 
διεθνή θεσμό Superior Taste Awards 
2022 λαμβάνοντας το Superior 
Taste Award με 2 αστέρια. 

Μantis
Ο Όμιλος Μantis αναλαμβάνει από τον 
Κουβανέζικο Οίκο Cuba Ron τη διανομή 
9 προϊόντων: Carta Blanca, Anejo 
Suave και Extra Anejo, ενώ από το 
Γαλλικό Οίκο Marie Brizard τις Sobieski 
Vodka Premium και Platinum και Old 
Lady London Dry Gin και από από το 
Μεξικάνικο Οίκο Oredain Destileria τις 
Tequila Ollitas Blanco 100% Agave και 
Τequila Ollitas Reposado 100% Agave.

Στο σοκ της προσφοράς
οff side οι τραπεζίτες

 Στο χείλος μιας σοβαρής ύφεσης ο κόσμος 
 Για ελαττωματικές αγορές μιλά ο Ελ Εριάν

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 07/07

795,24

∆ευτέρα
04/07

Τρίτη
05/07

Πέµπτη
07/07

Παρασκευή
01/07

Τετάρτη
06/07

810

805

800

795

790

785

780

775

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε 0,3040 +17,83%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4480 +13,42%

CENERGY HOLDINGS S.A. 2,7000 +12,73%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔ. Α.Ε.ΜΙΝ. Β.ΠΛΕΚΤ 0,5700 +9,62% 

VIOHALCO SA/NY 3,5950 +8,94%

CPI Α.Ε. 0,6040 -9,85%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5100 -9,73%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5300 -7,02%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,0400 -6,42%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 2,9400 -5,77%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,271.16 +0.75%
 NASDAQ Comp 11,548.46 +1.64%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,491.42 +2,03%
Λονδίνo FTSE 100 7,189.08 +1.14%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,846.88 +2.00%
Παρίσι CAC-40 6,010.76 +1.66%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,940.98 +0.93%
Τόκιο NIKKEI-225 26,490.53 +1.47%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Πτωτικό σπιράλ έριξε κάτω από τις 
κρίσιμες 800 μονάδες τον Δείκτη
Έπειτα από ενάμιση μήνα συνεχούς πτώσης 
στον τραπεζικό δείκτη, το Χρηματιστήριο 
Αθηνών μπήκε στο β’ εξάμηνο του έτους 
γράφοντας έξι συνεχείς πτωτικές συνεδριάσεις 
και πλέον το ερώτημα είναι αν η αγορά έπιασε 
τα χαμηλά της. Ο Γενικός Δείκτης πρέπει να 
ανακτήσει κρίσιμα επίπεδα που θα βοηθήσουν 
να ανακόψει το πτωτικό σπιράλ, στο οποίο έχει 
βρεθεί. Αλλά για να το πετύχει αυτό πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να ανέλθει των 800 μονάδων 
με τον επόμενο στόχο στις 850 μονάδες.
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Να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
για την ενεργοποίηση των Ομάδων Παραγωγών

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα των ηµερών, που για 
µένα αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά θέ-
µατα του τρέχοντος έτους: η πώληση της πα-
ραγωγής των αγροτών, σε συνεταιριστικά 

σχήµατα και οµάδες παραγωγών.

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:
ΑΡΘΡΟ 15: Οι επαγγελµατίες αγρό-
τες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι εί-
ναι µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, 
Αναγκαστικών Συνεταιρισµών, οµά-
δων Παραγωγών και γενικότερα εγ-
γεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 22 
του ν. 4673/2020 (Α’ 52), θα έχουν 
µείωση φόρου 50% επί των καθα-
ρών κερδών τους, εφόσον πουλούν 
τουλάχιστον το 75% της παραγωγής 
τους στη συλλογικότητα που είναι εγ-
γεγραµµένοι. Το πλεονέκτηµα το έ-
χουν οι επαγγελµατίες αγρότες οι ο-
ποίοι ασκούν ατοµική δραστηριότητα.

Την ίδια µείωση έχουν και όσοι α-
γρότες έχουν συνάψει σύµβαση µε 
συγκεκριµένη επιχείρηση - αγορα-
στή, µε αντικείµενο τη συµβολαια-
κή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 

άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφο-
ρά προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής 
ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της πα-
ραγωγής τους. 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ότι πρόκειται για την παραγωγή που θα 
πουληθεί από το τρέχον έτος και µετά. Συνεπώς, τα 

αποτελέσµατα θα τα διαπιστώ-
σουµε του χρόνου, όταν θα υπο-
βάλλονται οι φορολογικές δηλώ-
σεις του 2022.

Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι υπάρχει απεριόριστο 
περιθώριο για να αποφασίσουν οι αρµόδιοι των υ-
πουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
να εκδώσουν την ΚΥΑ. Αυτό πρέπει να συµβεί άµε-
σα, ει δυνατόν µέχρι το τέλος του µήνα.

ΚΑΙ ΕΞΗΓΩ: Ο θερισµός των δηµητριακών στον κά-
µπο τελείωσε. Οι αλωνιστικές ανηφορίζουν προς 
Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά και λοιπές περιοχές της 
Μακεδονίας.

Κάποιοι µπορεί να αποθηκεύσουν την παραγω-
γή τους, περιµένοντας να πετύχουν καλύτερη τιµή. 
Οι περισσότεροι όµως, αν αναλογιστούµε που έχει 
φτάσει φέτος η τιµή στο σκληρό σιτάρι, ετοιµάζο-
νται να πουλήσουν την παραγωγής τους [αν δεν το 
έχουν κάνει ήδη].

Αυτοί οι παραγωγοί έχουν ήδη χάσει την ευκαι-
ρία να πουλήσουν µε το νέο τρόπο (σσ. Μέσω οµά-
δας παραγωγών ή µέσω συνεταιρισµών). Γιατί; ∆ιό-
τι δεν έχει εκδοθεί ακόµη η ΚΥΑ µε τις λεπτοµέρειες. 

Ας δούµε και ένα παράδειγµα µε άρθρο 15 και πως 
µπορεί να λειτουργήσει (τα νούµερα είναι ενδεικτικά).

Έστω (5) αγρότες οι οποίοι έχουν όλοι τα καθαρά 
κέρδη (30.000 ευρώ). Στα καθαρά αυτά κέρδη ο φό-
ρος (κύριος χωρίς προκαταβολή) είναι 5.483 ευρώ. 
Εφόσον γίνει µέλος σε εταιρικό σχήµα, ο φόρος του 
θα µειωθεί κατά 50%, ήτοι θα καταβάλλει 2.741,50 
ευρώ. Η διαφορά φυσικά είναι µεγάλη.

ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ο οποίος έχει 20.000 ευρώ, αντί για 2.483 
ευρώ θα καταβάλλει 1.241,50 ευρώ, ενώ µε 30.000 ευ-
ρώ καθαρά κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα καταβάλλει 
4.641,50 ευρώ. Καταλαβαίνουµε όλοι πόσο σηµαντι-
κή είναι η µείωση αυτή.

Με το δεδοµένο αυτό, οι αγρότες έχουν πολύ σοβα-
ρό κίνητρο να προχωρήσουν στο σχηµατισµό Οµάδων 
Παραγωγών, γιατί η µείωση το φόρου κατά 50%, κάθε 
άλλο παρά αµελητέα παράµετρος θεωρείται.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον προβληµατισµό 
πως να τιµολογήσουν τα προϊόντα τους προς τους συ-
νεταιρισµούς και τις Οµάδες Παραγωγών που συµµε-
τάσχουν, ώστε να µεταφερθεί το καθαρό προς φορο-
λόγηση ποσό στο εταιρικό σχήµα, κινδυνεύοντας α-
νά πάσα στιγµή από τον κάθε έλεγχο.

Πλέον, θα έχουν κάθε λόγο να τιµολογούν την πα-
ραγωγή τους στο συνεταιρισµό ή την αναγνωρισµένη 
Οµάδα Παραγωγών όπου συµµετέχουν, δίνοντας έτσι 
αξία στο σχήµα αυτό αφενός, αλλά αποκτώντας και ε-
πιπλέον κίνητρο να σκεφθούν -και γιατί όχι- να προ-
χωρήσουν και σε επενδυτικές κινήσεις τύπου συσκευ-
αστήριο-τυποποιητήριο, κάνοντας ένα επιπλέον βήµα 
για τη δηµιουργία υπεραξίας και επιπλέον κέρδους. 

Πρέπει να εκδοθούν άµεσα οι Κοινές Υπουργικές Α-
ποφάσεις µε τις λεπτοµέρειες των άρθρων για να ξεκι-
νήσουν οι διαδικασίες σύστασης και αναγνώρισης των 
οµάδων. Οι εξουσιαστικές διατάξεις του άρθρου 17, το 
λένε ξεκάθαρα: οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονοµικών πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα να δώσουν 
τις λεπτοµέρειες, ώστε οι αγρότες να ξεκινήσουν να δη-
µιουργούν Οµάδες Παραγωγών. Σε λίγο καιρό ξεκινά 
η πώληση της πρώτης παραγωγής της φετινής καλλι-
εργητικής περιόδου και θα είναι κρίµα να χάσουν τη 
δυνατότητα να πουλήσουν µε τα νέα δεδοµένα. 

Μείωση 50%
Με το σχηµατισµό 

Οµάδων Παραγωγών, 
οι αγρότες έχουν µείωση 

φόρου κατά 50%  

Τουλάχιστον 75%
Προϋπόθεση να πωλούν 
τουλάχιστον το 75% της 
παραγωγής τους σε µία 

συλλογικότητα

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Προτιµήστε τιµολόγια 

Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο 
αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα 
στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη 
συνέχεια µπορούν να εκδίδουν το τιµολόγιο ανά 
πάσα στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη 
που αγοράζετε, είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε 
στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, σε 
αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής µηχανής.

∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών
Να ευλογήσουµε τα γένια µας και λίγο. Μέχρι 

τώρα, δεν είχα ασχοληθεί µε Οµάδες 
Παραγωγών γιατί ο µόνος λόγος δηµιουργίας 

τους ήταν η συµµετοχή τους σε σχέδια 
βελτίωσης, άρα είχαν ηµεροµηνία λήξης. 
Πλέον τα πράγµατα είναι διαφορετικά….
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Μελέτη ΚΕΠΕ

Πέντε αγροτικά 
προϊόντα στυλοβάτες
των εξαγωγών μας

Πλεονασματικό ξανά το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο
Συγκυρία ή μακροχρόνια προοπτική, απορία ΚΕΠΕ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πλεονασµατικό είναι για δεύτερη συνε-
χή χρονιά το εµπορικό ισοζύγιο αγρο-
τικών προϊόντων και τροφίµων στη χώ-
ρα µας. Πρόκειται όµως για συγκυρία ή 
µακροχρόνια προοπτική; Αυτό διερω-
τάται το Κέντρο Προγραµµατισµού και 
Οικονοµικών Ερευνών Ελλάδας, σύµ-
φωνα µε το οποίο δεδοµένου ότι το ε-
µπορικό ισοζύγιο δεν µας έχει συνηθί-
σει σε πλεονάσµατα, αποτελεί ευχάρι-
στη είδηση όταν αυτό συµβαίνει έστω 
για συγκεκριµένα προϊόντα, όπως τα 
αγροδιατροφικά, τα οποία το 2021, δι-
ατήρησαν το εµπορικό πλεόνασµα ύ-
ψους περίπου 0,5 δις που είχε αρχικά 
επιτευχθεί το 2020 για πρώτη φορά από 
το 1984, δηλαδή µετά από 36 χρόνια.

Το πλεόνασµα του 2021 στηρίχθηκε 
κυρίως στις εξαιρετικά καλές εξαγωγι-
κές επιδόσεις του βαµβακιού. Συγκε-
κριµένα, από το σύνολο των 17 οµά-
δων προϊόντων που εξετάζονται, το ι-
σοζύγιο βελτιώθηκε µόνο σε 5 από αυ-
τές (βαµβάκι, οπωροκηπευτικά, έλαια, 
καπνός και δορές), τα γαλακτοκοµικά 
παρέµειναν σταθερά, ενώ οι υπόλοι-
πες 11 οµάδες είχαν επιδείνωση του ι-
σοζυγίου. Μάλιστα, το ΚΕΠΕ σηµειώνει 

ότι, όσο υπάρχει ανάπτυξη και άρα αύ-
ξηση διαθέσιµου εισοδήµατος των πο-
λιτών, αλλά και αύξηση των τουριστι-
κών ροών, τόσο οι εισαγωγές θα αυξά-
νουν µε ταχύ ρυθµό, κάτι που έγινε το 
2021. Εντούτοις, υπογραµµίζει πως για 
να διατηρηθεί το θετικό ισοζύγιο στα α-
γροδιατροφικά προϊόντα, θα πρέπει να 
συνεισφέρουν όλες οι οµάδες προϊό-
ντων. Είναι, φυσικά, προφανές ότι κά-
ποιες (π.χ. οπωροκηπευτικά και προϊ-
όντα κρέατος) παίζουν πολύ σηµαντι-
κότερο ρόλο από άλλες (π.χ. δορές). 

Άξια ιδιαίτερης µνείας είναι τα γα-
λακτοκοµικά, τα οποία από έντονα ελ-
λειµµατικά έχουν σχεδόν εξαλείψει το 
έλλειµµα µέσω της συνεχούς και δυνα-
µικής αύξησης των εξαγωγών τους (κυ-
ρίως φέτας και γιαουρτιού). Οι υδατο-
καλλιέργειες έχουν επίσης µεγάλες δυ-
νατότητες ανταποκρινόµενες στη διε-
θνή αλµατώδη αύξηση της ζήτησης για 
ιχθυηρά, δεδοµένων των περιορισµών 
της θαλάσσιας αλίευσης. 

Τα προϊόντα κρέατος είναι η οµάδα 
µε, ιστορικά, το µεγαλύτερο έλλειµ-
µα, ακολουθούµενη από τις ζωοτρο-
φές. Μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες, 
το 2021, παρουσίασαν έλλειµµα που 
υπερβαίνει το 1,5 δις. Εάν συνυπολο-
γίσουµε και τις εισαγωγές ελαιωδών 
σπόρων (κυρίως σόγιας) που προορί-
ζονται βασικά για ζωοτροφή, τότε το 
έλλειµµα αυτών των προϊόντων που 
σχετίζονται µε τον κτηνοτροφικό κλά-
δο πλησιάζει το 1,65 δις. 

Ζητούµενο για βιωσιµότητα 
κτηνοτροφίας η καθετοποίηση

Είναι κρίσιµης σηµασίας ο κτηνο-
τροφικός κλάδος να καταφέρει να γί-
νει παραγωγικότερος µε καθετοποιηµέ-
νη παραγωγή, από την παραγωγή δη-
λαδή των ζωοτροφών για µείωση των 
εισαγωγών αυτών, έως και την παρα-
γωγή προϊόντων κρέατος για υποκα-
τάσταση µέρους των εισαγωγών ή/και 
για αύξηση των εξαγωγών. Με αυτόν 
τον τρόπο το πλεόνασµα του εµπορι-
κού ισοζυγίου αγροδιατροφικών  προ-
ϊόντων όχι µόνο θα µπορέσει να δια-
τηρηθεί στα επόµενα χρόνια αλλά και 
να διευρυνθεί περαιτέρω. 

Μεγέθυνση του κλάδου
της κτηνοτροφίας
και τόνωση µεταποίησης
για διεύρυνση εµπορικού
πλεονάσµατος της χώρας
Το τρέχον έτος είναι πάλι ένα έτος κρίσεως. Ο πόλεµος στην 
Ουκρανία επιβαρύνει σηµαντικά τις ήδη επιβαρυµένες από τον 
κορωναϊό εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο πληθωρισµός αποτελεί 
άλλον έναν παράγοντα ανησυχίας, όπως και η επίδραση της 
κλιµατικής κρίσης στην αγροτική παραγωγή. 
«Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η ελληνική αγροτική 
παραγωγή και η µεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων 
έχουν δείξει µέχρι τώρα πολύ θετικά σηµάδια δυναµικής και 
ευρωστίας. Η αύξηση της παραγωγής του κτηνοτροφικού 
κλάδου αφενός, και η βελτίωση της µεταποίησης για την 
επίτευξη υψηλότερης προστιθέµενης αξίας στα εξαγώγιµα 
προϊόντα αφετέρου, είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους 
οποίους ο ελληνικός αγροδιατροφικός τοµέας µπορεί να 
στηρίξει τη διατήρηση και τη διεύρυνση του εµπορικού 
πλεονάσµατος το οποίο πέτυχε τα δύο τελευταία χρόνια», 
καταλήγει το ΚΕΠΕ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΤΙΚΟ | 5

ΣΤΑΘΕΡΟ | 1

AΡΝΗΤΙΚΟ | 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2020 2021

8,6%
16,3% 

Εμπορικό
πλεόνασμα
524 εκατ.
μετά από 
36 χρόνια
Με την έλευση του κορωνοϊού, 
το 2020, το κλείσιµο των 
ξενοδοχείων και των 
επιχειρήσεων εστίασης επέφερε 
σηµαντική µείωση των 
εισαγωγών αγροδιατροφικών 
προϊόντων. Ταυτοχρόνως, οι 
εξαγωγές όχι µόνο δεν 
επηρεάστηκαν αρνητικά αλλά 
αυξήθηκαν µε ρυθµό 8,6%. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όπως 
αναφέρει η µελέτη του ΚΕΠΕ, 
την πλήρη εξάλειψη του 
ελλείµµατος και την εµφάνιση, 
για πρώτη φορά µετά από 36 
χρόνια, εµπορικού 
πλεονάσµατος ύψους 524 εκατ. 
ευρώ. Το 2021, παρά τη 
σηµαντική αύξηση εισαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων 
(18,1%), οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
µε ταχύ ρυθµό, 16,3%. Το 
ισοζύγιο έµεινε πλεονασµατικό 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στα 
492 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας 
ελάχιστη µείωση µόλις 32 εκατ. 
«Να τονισθεί ότι το πλεόνασµα 
αυτό δεν είναι δύσκολο να 
µειωθεί τα επόµενα χρόνια και 
χρειάζεται συντονισµένη δράση 
να συνεχίσει να επιτυγχάνεται.», 
τονίζει η µελέτη.
Οι πιο πολλές οµάδες προϊόντων 
αύξησαν τις εξαγωγές και 
µείωσαν τις εισαγωγές κατά τη 
διάρκεια της υπό µελέτης 
περιόδου, η σηµαντική µεταβολή 
του ισοζυγίου οφείλεται 
κατεξοχήν στα οπωροκηπευτικά 
και τα γαλακτοκοµικά, µε τα 
πρώτα να έχουν επιτύχει αύξηση 
πλεονάσµατος άνω του 1 δις και 
τα δεύτερα σχεδόν εξάλειψη 
του ελλείµµατος 0,5 δις που 
υπήρχε το 2008.
Σηµαντική είναι και η αύξηση 
του πλεονασµατικού εµπορίου 
ελαιών (κυρίως ελαιολάδου), 
καπνού και αλιευµάτων (κυρίως 
υδατοκαλλιεργειών) καθώς και 
η µείωση των ελλειµµάτων της 
εµπορίας ειδών διατροφής και 
ποτών τα οποία σχεδόν 
εξάλειψαν τα ελλείµµατά τους. 
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Μεγάλη 
προσοχή για 
τον βοτρύτη
Μεγαλύτερος του σύνηθες 
είναι φέτος ο κίνδυνος 
προσβολών από τεφρά σήψη 
(βοτρύτη) στους αµπελώνες της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, καθότι η 
θερµοκρασία που επικρατεί τις 
νυχτερινές ώρες δεν ξεπερνά 
τους 25οC, ενώ η σχετική υγρασία 
παραµένει σταθερά υψηλή 
εξαιτίας των συχνών όµβρων, 
συνθήκες που αποτελούν τις 
πλέον ιδανικές για την ανάπτυξη 
των καρποφοριών του µύκητα. 
Προβλήµατα µε τον βοτρύτη 
εντοπίζονται στο παρόν στάδιο 
ανάπτυξης κυρίως στη Θεσσαλία 
και ειδικότερα στην ευρύτερη 
περιοχή του Τύρναβου, όπου 
ο ρυθµός των βροχοπτώσεων και 
η έντασή τους προβληµατίζει τους 
τοπικούς γεωπόνους από τις αρχές 
του καλοκαιριού. Τονίζεται επίσης, 
πως ανεξάρτητα της υγείας των 
δέντρων στο αµπελοτόπι, είναι 
αναγκαία η άµεση επέµβαση 
µε µυκητοκτόνο µετά από 
χαλαζόπτωση ή επικράτηση 
ισχυρών ανέµων που προκαλούν 
τραυµατισµούς στην τρυφερή 
βλάστηση, ώστε να αποφευχθούν 
τα χειρότερα. Σε περίπτωση που 
η προσβολή ξεφύγει από τον 
έλεγχο του καλλιεργητή, µπορεί 
να προκαλέσει συντριπτικές 
απώλειες στο παραγωγικό 
δυναµικό του αµπελώνα έως 
και ολική απώλεια παραγωγής. 
Ας σηµειωθεί πως εκτός από τις 
ποσοτικές απώλειες, που προκαλεί 
ο βοτρύτης, υποβαθµίζει και την 
ποιότητα των σταφυλιών, 
ενώ ζηµιώνει την παραγωγή 
και µετασυλλεκτικά κατά την 
αποθήκευση και τη µεταφορά.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Για κατάσταση «ειδικών συνθη-
κών» µιλούν οι γεωπόνοι των κα-
τά τόπους ∆ΑΟΚ φέτος στα αµπε-
λοτόπια, καθώς τα ιδιαίτερα έντο-
να καλοκαιρινά µπουρίνια και οι 
ανεµοθύελλες µέσα στον Ιούνιο 
αποτελούν µία ασύµµετρη απειλή 
µε ενδεχοµένως σηµαντικές συνέ-
πειες για τους αµπελοκαλλιεργη-
τές ενόψει του τρύγου. 

Ο κίνδυνος προσβολής από το 
ωίδιο µεγιστοποιείται στις υγρο-
θερµικές συνθήκες που παρατη-
ρούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
αλλά και στην Κρήτη, εδώ και ένα 
µήνα, καθώς ευνοείται η αναπα-
ραγωγή του µύκητα, η διασπορά 
των µολυσµάτων όπως και οι  νέ-
ες µολύνσεις. Ενδεικτικές είναι 
και οι παρατηρήσεις των γεωπό-
νων του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου που 
επισηµαίνουν πως τις τελευταίες 
2 εβδοµάδες συνεχώς αυξάνονται 
τα συµπτώµατα ωίδιου στον κρητι-
κό αµπελώνα. Υπενθυµίζεται επί-
σης πως οι ράγες είναι ευαίσθητες 
µέχρι το γυάλισµα, ενώ στο επό-
µενο στάδιο ανάπτυξης τυχόν νέ-
ες µολύνσεις γίνονται στους άξο-
νες και στους µίσχους των σταφυ-
λιών καθώς και στη νέα βλάστηση. 

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί του 

Περιφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Βόλου, η λελογισµένη 
χρήση ωιδιοκτόνων και η εναλλα-
γή τους -προς αποφυγή ανάπτυ-
ξης ανθεκτικότητας- αποτελεί µο-
νόδροµο στην παρούσα φάση. Εί-
ναι άλλωστε διαπιστωµένο ότι εν-
δεχόµενο σχίσιµο των ραγών ως 
αποτέλεσµα ισχυρής προσβολής 
από το παθογόνο, είναι δυνατό 
να προκαλέσει σοβαρή δευτερο-
γενή προσβολή από βοτρύτη. Η 
ιδιαίτερη ευαισθησία των ραγών 
στο ωίδιο διατηρείται µέχρι και το 
στάδιο του γυαλίσµατος και γενι-
κά µέχρι η περιεκτικότητα των ρα-
γών σε σάκχαρα να µην ξεπερά-
σει το 10%. 

Αντίστοιχες επεµβάσεις συνί-
στανται και για τον περονόσπο-
ρο, ο οποίος αναπτύσσεται επικίν-
δυνα σε παρόµοιες καιρικές συν-
θήκες µε το ωίδιο. Να σηµειωθεί 
πως σε αρκετούς αµπελώνες της 
ευρύτερης περιοχής του Τυρνά-
βου έχουν διαπιστωθεί τις τελευ-
ταίες 10 µέρες σηµαντικές προ-
σβολές από τον µύκητα τόσο στα 
σταφύλια, όσο και στο φύλλωµα.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, γνω-
ρίζουν οι παραγωγοί ότι καλλιερ-
γητικά µέτρα που βελτιώνουν την 
κυκλοφορία του αέρα µέσα στον 
αµπελώνα και συντελούν στο τα-
χύτερο στέγνωµα των φυτών από 
τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν 

καθοριστικά στον περιορισµό της 
σοβαρότητας της ασθένειας.

Τεφρά σήψη µετά την προσβολή 
από σταφυλοσκούληκα

Η νυκτόβια πεταλούδα της ευ-
δεµίδας είναι συνήθως υπεύθυνη 
για τις µεγαλύτερες καταστροφές 
στη παραγωγή τόσο οινοστάφυ-
λων όσο και επιτραπέζιων ποικι-
λιών στο διάστηµα από Ιούλιο µέ-
χρι Σεπτέµβριο. Υπεύθυνες για τις 
µηχανικές ζηµιές στα άγουρα στα-
φύλια είναι οι προνύµφες της τρί-
της και τέταρτης γενιάς, οι οποί-
ες µε τη δράση τους αφήνουν ε-
λεύθερο το πεδίο και σε δευτερο-
γενείς µολύνσεις από τεφρά σή-
ψη. Οι γεωπόνοι του Βόλου υπο-
γραµµίζουν ότι η καταπολέµηση 
του εντόµου θα πρέπει να είναι 
προληπτική, δηλαδή να αποσκο-
πεί στη θανάτωση των αυγών, κα-
θώς και των νεαρών προνυµφών, 
πριν την είσοδό τους στις ράγες 
µε την εφαρµογή κατάλληλων ωο- 
και προνυµφοκτόνων. 

Στην περίπτωση που χρησιµο-
ποιηθεί εντοµοκτόνο µε ωοκτόνο 
δράση, η εφαρµογή του συστήνε-
ται µέσα σε 2-3 µέρες από τη δια-
πιστούµενη αύξηση των συλλήψε-
ων των ακµαίων, ενώ η εφαρµογή 
των εντοµοκτόνων µε προνυµφο-
κτόνο δράση, συστήνεται 4 -5 ηµέ-
ρες αργότερα.

Έως το στάδιο του γυαλίσματος 
ευαίσθητες οι ράγες στο ωίδιο
Διευκολύνει τις μυκητιάσεις στους αμπελώνες το φθινοπωρινό σκηνικό μήνα Ιούνιο

Βοτρύτης
Ενδεχόµενο σχίσιµο 

των ραγών ως 
αποτέλεσµα ισχυρής 
προσβολής από το 

ωίδο, µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή 

δευτερογενή 
προσβολή από βοτρύτη 

Ευδεµίδα
Οι προνύµφες 
της τρίτης και 

τέταρτης γενιάς της 
ευδεµίδας αφήνουν 
ελεύθερο το πεδίο 
και σε δευτερογε-

νείς µολύνσεις από 
τεφρά σήψη
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Όλα ανοικτά για τη λειτουργία
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας 

 Μετά την τριτανακοπή 
εν αναμονή της απόφασης 
εξυγίανσης

 Στα 62 εκατ. ευρώ ο τζίρος 
το 2021 έναντι 60 εκατ. το 2020

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε διαδικασία αναµονής βρίσκεται αυτή την 
περίοδο ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Άρτας, 
καθώς εκκρεµεί η απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Άρτας, µετά από τριτανακοπή 
που είχε καταθέσει µε σκοπό την προσβολή 
της απόφασης εξυγίανσης που είχε εκδώσει 
το ίδιο δικαστήριο. Όπως αναφέρει σχετικά ο 
γενικός διευθυντής του Συνεταιρισµού, Άλ-
κης Μπανταλούκας, η τριτανακοπή έχει ήδη 
εκδικαστεί και πλέον αναµένεται η τοποθέ-
τηση και η απόφαση του αρµόδιου δικαστη-
ρίου για το συγκεκριµένο θέµα. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται ωστόσο ότι δεν 
εµποδίζει τον Συνεταιρισµό να αναπτύσσει 
την δραστηριότητά του στην αγορά, φτάνο-
ντας σε τζίρο τα 62 εκατ. ευρώ το 2021, από 
περίπου 60 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 και 
58 εκατ. ευρώ το 2019. Πηγές ωστόσο µε γνώ-

ση του θέµατος, εκτιµούν ότι 
η δυνατότητα του Συνεταιρι-
σµού υπό τις παρούσες συν-
θήκες να εκπληρώσει τους ό-
ρους της συµφωνίας εξυγίαν-
σης – εφόσον αυτή τεθεί σε 
υλοποίηση σε περίπτωση α-
πόρριψης της τριτανακοπής 
- όπου προβλέπεται ένα µέ-
σο ποσό αποπληρωµής δόσε-
ων έναντι οφειλών περί τα 3 
εκατ. ευρώ συν τους τόκους 
για τα επόµενα 12 χρόνια, εί-
ναι περιορισµένη. 

Εφόσον απορριφθεί η αίτη-
ση τριτανακοπής κατά της α-

πόφασης εξυγίανσης του Πολυµελούς Πρω-
τοδικείου Άρτας, τότε το σχέδιο εξυγίανσης 
τίθεται σε εφαρµογή µε συµβατική υποχρέ-
ωση αποπληρωµής σε ετήσια βάση του σχε-
τικού ποσού που ορίζεται σχετικά. Θυµίζου-
µε ότι την εκπόνηση του σχεδίου εξυγίαν-
σης εκπόνησε η PQH ως ειδικός εκκαθαρι-
στής της πρώην ΑΤΕ, µεγαλύτερος εκ των 
πιστωτών του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Άρτας και σε αυτή την περί-
πτωση ο φορέας θα ενταχθεί στις διατάξεις 
του άρθρου 106Β του πτωχευτικού κώδικα. 

Το αρχικό συνολικό ύψος των οφειλών 
υπερβαίνει τα 82 εκατ. ευρώ και για το µε-
γαλύτερο µέρος αυτών – 47,5 εκατ. ευρώ α-

πό χρέη προς τις τράπεζες – έχει εγκριθεί η 
διαγραφή του µέσω του αρχικά εγκεκριµέ-
νου σχεδίου εξυγίανσης το 2020.

Το ύψος των οφειλών που θα κληθεί να 
πληρώσει τελικά ο Συνεταιρισµός της Άρτας 
εάν προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης, ανέρ-
χεται σε περίπου 36 εκατοµµύρια ευρώ προς 
παραγωγούς, δηµόσια ταµεία και χρηµατο-
πιστωτικό σύστηµα. Από τις συνολικές οφει-
λές τα χρέη προς το ΙΚΑ όταν κατατέθηκε το 
σχέδιο εξυγίανσης ήταν 23,66 εκατ. ευρώ, 
ενώ η πλευρά του συνεταιρισµού είχε προ-
τείνει την διαγραφή του 75% εξ αυτών, απο-
πληρώνοντας δηλαδή 6 εκατ. ευρώ σε 144 
δόσεις εντός δωδεκαετίας.

Αυτή τη στιγµή πάντως η παραγωγή του 
συνεχίζεται απρόσκοπτα, µε τον Συνεται-
ρισµό Άρτας να τελεί υπό καθεστώς ευρύ-
τερης αναµονής, όπου όλα τα ενδεχόµενα 
για το µέλλον του είναι ανοιχτά. Η εβδοµα-
διαία παραγωγική δυνατότητά του ανέρχεται 
αυτή τη στιγµή σε περίπου 200.000 πτηνά 
κρεατοπαραγωγής την εβδοµάδα, ενώ ση-
µειώνεται ότι υφίσταται συνεργασία και µε 
τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Πίνδος, ό-
που παρέχει φυράµατα για την εκτροφή των 
πτηνών των παραγωγών.

200.000 πτηνά
Η εβδοµαδιαία 

παραγωγική δυνατό-
τητά του ανέρχεται 
σε περίπου 200.000 
πτηνά κρεατοπαρα-
γωγής, ενώ σηµειώ-
νεται ότι υφίσταται 
συνεργασία και µε 
τον Πτηνοτροφικό 

Συνεταιρισµό Πίνδος

∆εν υφίσταται 
σχεδιασµός
για την είσοδο 
στα προψηµένα 
Να σηµειωθεί ότι σε αντίθεση 
µε τους ανταγωνιστές του στον 
κλάδο πτηνοτροφίας, ο Αγροτικός 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Άρτας δεν διατηρεί στο 
χαρτοφυλάκιό του κανενός 
είδους ειδικές εκτροφές πτηνών, 
ούτε και παρασκευάσµατα 
από κοτόπουλο. Στόχευση του 
συνεταιρισµού δεν αποτελεί επί 
του παρόντος να ακολουθήσει 
εποµένως τις διατροφικές 
συνήθειες της περιόδου που 
διανύουµε, οι οποίες προτάσσουν 
προϊόντα ηµιέτοιµα µε ελάχιστο 
χρόνο προετοιµασίας από τον 
καταναλωτή. Το χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων της Άρτας περιορίζεται 
αυτή τη στιγµή στο νωπό 
κοτόπουλο, το οποίο διατίθεται 
ολόκληρο και τεµαχισµένο αλλά 
και στα αποστεωµένα σουβλάκια 
και το φιλέτο κοτόπουλου. 

2019 2020 2021

62

60

58

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
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Εγκρίθηκε 
από την ΕπΑν 
η εξαγορά 

της ΙΟΝ
Την έγκρισή της επί της 

απόκτησης αποκλειστικού 
ελέγχου της 
σοκολατοβιοµηχανίας ΙΟΝ και 
της Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι από 
τη Bespoke SGA Holdings, 
συµφερόντων Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου, αποφάσισε 
η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η 
ΕπΑν έκρινε πως η εν λόγω 
συγκέντρωση δεν παρουσιάζει 
οριζόντια ή κάθετη διάσταση 
σε καµία σχετική αγορά, ενώ 
η εξαγοράζουσα εταιρεία και 
οι εταιρείες-στόχοι δεν έχουν 
προϋφιστάµενη ανταγωνιστική 
σχέση µεταξύ τους.

Η Sans Rival πέρασε 
στην Ποτοποιία 
Πλωµαρίου  

Την απορρόφηση της 
ποτοποιίας Sans Rival (Χ. 
Θωµόπουλος ΑΕ) 
ολοκλήρωσε και τυπικά η 
Ποτοποιία Πλωµαρίου – 
Ισίδωρος Αρβανίτης, µετά και 
τη διαγραφή της πρώτης από 
το ΓΕΜΗ. Η Sans Rival 
ελεγχόταν ήδη από τον 
πρόεδρο της Ποτοποιάς 
Πλωµαρίου, Νίκο Καλογιάννη, 
ενώ µετά τη συγχώνευση, το 
ποσοστό του στην Ποτοποιία 
Πλωµαρίου ανέρχεται στο 
91,85%, ενώ ο Γιάννης 
Καλογιάννης έχει το 6,33%.

Πληθωρισµός και 
κόστη κόβουν κέρδη 
από τη General Mills

Η General Mills προβλέπει 
κέρδη χαµηλότερα από τις 
εκτιµήσεις για το έτος, καθώς 
η εταιρεία που παρασκευάζει 
τα δηµητριακά Cheerios, 
βρίσκεται αντιµέτωπη µε τα 
υψηλότερα κόστη και την 
χαµηλότερη ζήτηση από τους 
Αµερικανούς που έχουν 
πληγεί από τον πληθωρισµό. 
Η εταιρεία προβλέπει ότι τα 
προσαρµοσµένα κέρδη ανά 
µετοχή της χρήσης 2023 θα 
σηµειώσουν άνοδο 0%-3%. 
«Η εταιρεία αναµένει 
διψήφιο πληθωρισµό για το 
κόστος των αγαθών που 
πωλήθηκαν στη χρήση 
2023», αναφέρει η εταιρεία.

ΝΕΑ

Τη σηµαντική εµπορική εξωστρέφεια του εγ-
χώριου κλάδου αλκοολούχων ποτών και α-
ποσταγµάτων επιβεβαιώνουν οι εξαγωγές του 
2021 που ανήλθαν σε 86,35 εκατ. ευρώ και κα-
λύπτουν το 75% της συνολικής παραγωγής. Τα 
παραπάνω ανέφερε ο  πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγµάτων και Αλ-
κοολούχων Ποτών Νίκος Καλογιάννης, στη δι-
αδικτυακή ανοικτή ηµερίδα µε τίτλο «Ελληνική 
Ποτοποιία Αποσταγµατοποιία: Βιωσιµότητα και 
οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει». 

Από την πλευρά το  ο Γενικός Γραµµατέας του 
ΣΕΑΟΠ, Χάρης Μαυράκης, παρουσίασε συγκε-
κριµένες προτάσεις στήριξης του κλάδου ήτοι:

Προσαρµογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης αλκοολούχων ποτών στο µέσο όρο της ΕΕ.

∆ιαύγεια στο καθεστώς απόσταξης των δι-
ήµερων και υιοθέτηση νοµοθετικού πλαισίου 
µε σαφείς κανόνες αναφορικά µε τη λειτουρ-
γία τους και τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε να 
περιοριστεί η πώληση προϊόντων χωρίς απόδειξη.

Απλοποίηση της γραφειοκρατικής δόµησης 
των απαιτήσεων των ψηφιακών λειτουργιών.

Παράταση του χρόνου καταβολής ΕΦΚ και 
ΦΠΑ στα τελωνεία και επιπρόσθετη δυνατότη-
τα τµηµατικής καταβολής τους.

Εκσυγχρονισµό και απλοποίηση του νοµο-
θετικού πλαισίου παραγωγής. 

Σε νέα επένδυση στο χώρο του κρέα-
τος προχώρησε η εταιρεία «Υιοί Γ.Γαλί-
κα», επεκτείνοντας τη δραστηριότητά 
της στη ∆υτική Ελλάδα, καθώς αγόρα-
σε το σύνολο των εγκαταστάσεων των 
Βιοµηχανικών Σφαγείων της Ένωσης 
Αγρινίου. Με τη νέα επένδυση στοχεύ-
ει στην ενίσχυση της εξαγωγικής δρα-
στηριότητάς της σε Ευρώπη και τρίτες 
χώρες. Παράλληλα, δίνει ένα µήνυµα 
στήριξης στους κτηνοτρόφους της ∆υ-
τικής Ελλάδας, µιας περιοχής µε µα-
κρά παράδοση και τεχνογνωσία στα 
αιγοπρόβατα και τους χοίρους.

Οι εγκαταστάσεις των Βιοµηχανι-
κών Σφαγείων της Ένωσης Αγρινίου 
βρίσκονται στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Σπολάιτας Αγρινίου και συγκαταλέ-
γονται στα πλέον σύγχρονα σφαγεία 
της ∆υτικής Ελλάδας. ∆ιαθέτουν τρεις 
γραµµές παραγωγής (βοοειδή, χοίροι, 
αιγοπρόβατα) και σφαγή κουνελιών, 
εναρµονισµένα στα πρότυπα και τις 
απαιτήσεις της διεθνούς νοµοθεσίας 
και πιστοποίηση από τη ΒΙΟΕΛΛΑΣ. 

Ανθεκτικός και 
εξωστρεφής ο 
εγχώριος κλάδος 
αλκοολούχων

Στην «Υιοί 
Γ.Γαλίκα» 
τα σφαγεία
Αγρινίου

Νέα κατηγορία προϊόντων συστήνει στην ελληνι-
κή αγορά η εταιρεία µεταποίησης και συσκευασίας 
ρυζιού και οσπρίων, Agrifarm, επιδιώκοντας την ε-
πέκταση τους και στο εξωτερικό. Η επιχείρηση που 
εδρεύει στην Ανθήλη Λαµίας, προσφέρει µία πρό-
ταση διατροφής µε τη λογική του έτοιµου σνακ, το 
οποίο έχει ως βάση τη φυτική πρωτεΐνη. 

Όπως λέει ο επικεφαλής της εταιρείας, ∆ηµή-
τρης Γκρεµυλογιάννης, στόχος ήταν η πρώτη ύλη 
να προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή. «Χρη-
σιµοποιούµε µικρόσπερµο ρεβύθι, κατά κύριο λό-
γο από τη Θεσσαλία. Βασικά και κοινά συστατικά 
και για τις τρεις µπάρες που φέρνουµε στην αγορά, 
είναι οι φακές, τα ρεβύθια και ο αρακάς. Οι τρεις 

κωδικοί που παράγουµε διαφοροποιούνται καθώς 
είναι διαθέσιµες τρεις γεύσεις µε ελληνικής πα-
ραγωγής ελιά, ντοµάτα και βασιλικό, µία δεύτερη 
µπάρα µε µυρωδικά και ελληνική ρίγανη από συ-
νεργαζόµενους παραγωγούς στον Παρνασσό κα-
θώς και µία ακόµα µε ψητά λαχανικά και θυµάρι». 

Μπάρες οσπρίων 
το νέο βήμα 
της Agrifarm 

2021
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500.000 

ΕΥΡΩ

ΕΞΑΓΕΙ 24%
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΚΤΑΣΗ 5

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Συµβολαιακή, νέες συνεργασίες
µε αγρότες και επέκταση εγκαταστάσεων
Η Agrifarm έχει επεκτείνει το τελευταίο διάστηµα το 
δίκτυο συνεργασιών που διατηρεί µε τους αγρότες, 
στην ορεινή Αρκαδία και την Πρέβεζα για µέτριου 
µεγέθους φασόλι. Νέες συνεργασίες µε παραγωγούς 
υφίστανται στη ∆υτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία 
για φακές και ρεβίθι. Στη Στερεά Ελλάδα η Agrifarm 
συνεργάζεται µε παραγωγούς ρίγανης, η οποία 
συσκευάζεται και ως αυτούσιο προϊόν που ταξιδεύει 
µε επώνυµη ετικέτα στην Ιταλία, ενώ χρησιµοποιείται 
ως πρώτη ύλη και στις νέες µπάρες που παρασκευάζει. 
Η εταιρεία εξάγει σε Κύπρο, Γερµανία και Νέα Υόρκη, 
αλλά και σε Γαλλία, Σουηδία και Τσεχία. Συνολικά 
εξάγεται το 24% της παραγωγής της. «∆ιατηρούµε 
συµβολαιακή µε αγρότες, µε τους οποίους ξεκινάµε τις 
συζητήσεις κάθε Οκτώβριο, µε σκοπό να δεσµεύσουµε 
ποσότητες για την επόµενη περίοδο µε βάση τις 
ανάγκες µας», λέει ο ∆ηµήτρης Γκρεµυλογιάννης. 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2021 άγγιξε τις 
500 χιλ. ευρώ, ενώ φέτος αναµένεται ότι θα είναι ο 
διπλάσιος. Στο µελλοντικό σχεδιασµό της εντάσσεται 
και η δηµιουργία νέας παραγωγικής µονάδας στη 
Λαµία, σε ιδιόκτητη έκταση 5 στρεµµάτων. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τον τρύγο του 2023, αναµένεται 
να λειτουργήσει το πρώτο ελληνικό 
οινοποιείο, που θα συνδυάζει βιο-
κλιµατική αρχιτεκτονική κατασκευ-
ής και οινοποίηση χωρίς µηχανικά 
µέσα, παρά µόνο µε την αξιοποίη-
ση των δυνάµεων της βαρύτητας

Η πρωτοπόρα, τουλάχιστον για τα 
ελληνικά δεδοµένα, προσέγγιση της 
οινοποίησης, δροµολογείται από το 
«Κτήµα Άλφα», στο οροπέδιο Αµυ-
νταίου, σε µια από τις ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενες αµπελουργικές ζώνες 
της Ελλάδας, κυρίως µεταξύ των λι-
µνών Βεγορίτιδας και Πετρών. «Το 
νέο βιοκλιµατικό βαρυτικό οινοποι-
είο του κτήµατος βρίσκεται σε κα-
τασκευαστική ολοκλήρωση και θα 
ασχολείται αποκλειστικά µε την οι-
νοποίηση λευκών σταφυλιών, που 
θεωρούνται πιο ευαίσθητα στην οι-
νοποίηση» ανέφερε ο οινολόγος 
και συνιδρυτής του «Κτήµατος Άλ-
φα», Άγγελος Ιατρίδης, προσθέτο-
ντας πως «το 2023 θα κάνουµε τον 
πρώτο µας τρύγο στο νέο βαρυτικό 
µας οινοποιείο».

Η ειδοποιός διαφορά από τα κλασ-
σικά οινοποιεία, όπως µας εξήγη-
σε ο έµπειρος οινοποιός, είναι ό-
τι στο βαρυτικό, η οινοποίηση βα-
σίζεται στη δύναµη της βαρύτητας 
και µόνο. «Είναι η διαδικασία κα-
τά την οποία από την υποδοχή των 

σταφυλιών, µέχρι την οινοποίηση 
πηγαίνουµε σε χαµηλότερο επίπε-
δο, χωρίς κάποιο µηχανικό µέσο, 
για παράδειγµα αντλιών, αλλά α-
ποκλειστικά µε τη βαρύτητα. Οπό-
τε η καταπόνηση του σταφυλιού 
είναι πολύ µικρότερη και το απο-
τέλεσµα ποιοτικά είναι µιας πολύ 
καλής διαχείρισης», εξηγεί και α-
ποκαλύπτει πως για τη σχετική ε-
πένδυση ο προϋπολογισµός είναι 
στα 5 εκατ. ευρώ.

Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αµυ-
νταίου, το Κτήµα βοήθησε στην εκ-
πόνηση προµελέτης, ώστε ένα πα-
ρατηµένο, εδώ και µια 25ετία, ορυ-
χείο, να µετατραπεί σε αµπελώνα, 
στο πλαίσιο των δράσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν για τη µεταλιγνι-
τική εποχή της δυτικής Μακεδονίας.

«Είναι ένα παγκόσµιο πρωτοπόρο 
σχέδιο και ευελπιστούµε να πραγ-
µατοποιηθεί. Στόχος είναι αυτό το 
παρατηµένο ορυχείο, το οποίο είναι 
σε άµεση γειτνίαση µε τον αµπελώ-
να να φιλοξενήσει 900 στρέµµατα 
ακτηµόνων παραγωγών της περι-
οχής», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς τον ιδιόκτητο αµπελώνα 
του κτήµατος Άλφα, ο οποίος σή-
µερα εκτείνεται σε περίπου 2.200 
στρέµµατα, από µόλις 40 στρέµµα-
τα στο ξεκίνηµά του το 1995, από 
το 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη πρό-
γραµµα αναδιάρθρωσής του µε πι-
στοποιηµένο φυτικό υλικό. «Ίσως 
το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντι-

µετωπίζει ο κλάδος είναι ότι πολλά 
από τα φυτά που µας προµηθεύουν 
τα φυτώρια έχουν ιούς και ένα φυ-
τό µε ιό µπορεί έπειτα από 6-7 χρό-
νια να πάψει να είναι παραγωγικό. 
Φανταστείτε έναν αµπελώνα που 
σε 6-7 χρόνια, το 25%- 30% του να 
σταµατήσει να παράγει. Για το λό-
γο αυτό έχουµε αποφασίσει η ανα-
διάρθρωση να γίνεται µε νέο πιστο-
ποιηµένο φυτικό υλικό, απαλλαγ-
µένο από ιώσεις που µπορούν να 
προκαλέσουν ποιοτικά προβλήµατα 
και ποσοτικά στην παραγωγή κρα-
σιού», επισηµαίνει ο κ. Ιατρίδης.

Κυρίαρχη ποικιλία στον αµπελώ-
να του καθετοποιηµένου «Κτήµα 
Άλφα» είναι το πολυδυναµικό ξι-
νόµαυρο, το οποίο αποτελεί αιχµή 
του δόρατος και των εξαγωγών του, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν σήµε-
ρα το 30% της ετήσιας παραγωγής 
του και κατευθύνονται σε 35 χώρες.

Το Κτήµα έχει επενδύσει σηµα-
ντικά και στο σύγχρονο εξοπλισµό 

και τη γεωργία ακριβείας, διαθέτο-
ντας, εδώ και µια εξαετία τον µονα-
δικό οπτικό διαλογέα στην Ελλά-
δα. «Φανταστείτε ότι ο εξοπλισµός 
βγάζει 2.000 φωτογραφίες στο λε-
πτό και µε πολύ µεγάλη ακρίβεια 
µπορούµε οποιαδήποτε ρόγα έχει 
χτυπηθεί από κάποια ζιζάνια, από 
τα πουλιά ή οτιδήποτε, για να µην 
περάσει και να επηρεάσει στο ε-
λάχιστο δυνατό την ποιότητα του 
παραγόµενου κρασιού», ανέφερε 
και πρόσθεσε πως «διαθέτουµε ε-
πίσης ένα πρωτοποριακό υπόγειο 
σύστηµα άρδευσης, που εκτείνε-
ται σε 1.400 χιλιόµετρα, µπορού-
µε να κάνουµε µηχανική ζιζανιο-
κτονίας σε µόλις µια εβδοµάδα, ε-
νώ εδώ και τρία χρόνια έχουµε κα-
ταφέρει από τη στιγµή που θα κο-
πεί ένα τσαµπί, µέσα σε 40 λεπτά 
το αργότερο να βρίσκεται µέσα στο 
ψυγείο του οινοποιείου, που είναι 
πολύ σηµαντικό για την ποιότητα 
του κρασιού που θα βγάλουµε».

Κυρίαρχη ποικιλία στον αµπελώνα του Κτήµατος είναι το ξινόµαυρο. Στόχος του κτήµατος είναι το 10ετές πρόγραµµα αναδιάρθρωσης να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027.

Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αµυνταίου, το Κτήµα Άλφα βοήθησε στην 
εκπόνηση προµελέτης, ώστε ένα παρατηµένο, εδώ και µια 25ετία 
ορυχείο, να µετατραπεί σε αµπελώνα, λέει ο οινολόγος Αγγ. Ιατρίδης. 

Με τις δυνάμεις
της βαρύτητας
το Κτήμα Άλφα
Πρωτοπόρα προσέγγιση οινοποίησης με το 
νέο βιοκλιματικό οινοποιείο στο Αμύνταιο

Βιοκλιµατικοί 
ξενώνες

Ένα επόµενο σχέδιο για 
το «Κτήµα Άλφα» είναι 
η κατασκευή ενός νέου 

βιοκλιµατικού ξενώνα, ο 
οποίος θα είναι έτοιµος να 
υποδεχθεί κόσµο το 2024
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Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
2.200 

30% 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΩΣ ΤΟ 2027

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η εποχή που αγρότες και επίδοξοι νέοι επι-
χειρηµατίες στον τοµέα της αγροδιατροφής 
δοκίµαζαν τις δυνάµεις τους στις λεγόµενες 
εναλλακτικές καλλιέργειες από το γκότζι µπέ-
ρι ως την αγριαγκινάρα και από το ιπποφα-
ές µέχρι την αλόη βέρα φαίνεται πως έκανε 
τον κύκλο της. Με τα έσοδα να είναι δυσα-
νάλογα του ρίσκου, τα κεφάλαια δυσεύρετα 
και η γη περιορισµένη, η ανανέωση των γε-
νεών δεν γίνεται πλέον µε... σαλιγκάρια, αλ-
λά µε τα «σίγουρα» είτε αυτά είναι µεγάλες 
καλλιέργειες (σιτηρά, βαµβάκια, καλαµπό-
κια κ.λπ) είτε η αιγοπροβατοτροφία. Αυτό ί-
σως φάνηκε και στο περασµένο πρόγραµµα 
Νέων Αγροτών, καθώς όταν υπάρχουν όροι 

και δεσµεύσεις για ελάχιστο τζίρο ετησίως, 
λίγοι είναι που θα ποντάρουν στην κινόα να 
βγάλουν τις δεσµεύσεις τους µε κίνδυνο να 
επιστρέψουν πίσω τα 40.000 ευρώ. 

Σ’ ένα τέτοιο, µάλιστα, συµπέρασµα κατα-
λήγει µελέτη ερευνητών του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 
που πραγµατεύεται κατά πόσο οι προϋποθέ-
σεις του προγράµµατος των Νέων Αγροτών 
2021 βοηθά στην υιοθεσία καινοτόµων α-
γροτικών δραστηριοτήτων εξετάζοντας ειδι-
κότερα στην περίπτωση της βιολογικής αλό-
ης βέρα (βλ. Σελ. 28-29). Και για όποιον έχει 
υπόψη του να ενταχθεί στο ερχόµενο πρό-
γραµµα που θα «ανοίξει» καλώς εχόντων των 
πραγµάτων το 2023, οι διαχειριστικές αρχές 
έχουν κάνει λόγο για ένα Μέτρο που µπορεί 
να έχει ακόµη πιο αυστηρές δεσµεύσεις αλ-
λά και ακόµη µεγαλύτερο πριµ. 

Και για όσους τώρα νέους αγρότες κατα-
πιάνονται µε το επάγγελµα µε το «ζόρι», µία 
άλλη έρευνα που αντλεί στοιχεία από 400 
περιπτώσεις Ελλήνων παραγωγών, δείχνει 
πως αυτοί είναι πιθανότερο να καταλήξουν 
σε επιχειρηµατικό τέλµα κοιτώντας να φύ-
γουν από το χωράφι όσο πιο γρήγορα µπο-
ρούν (σελ. 30). 

Όπως φαίνεται λοιπόν η γεωργία δεν έχει 
εξελιχθεί µόνο σε ένα ακριβό σπορ αλλά και 
σε µία δραστηριότητα που το ρίσκο ανεβαί-
νει σε δυσθεώρητα ύψη λαµβάνοντας υπό-
ψη και το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής. 

Ως εκ τούτου ο χώρος για δράση στις λεγό-
µενες εναλλακτικές καλλιέργειες έχει στενέ-
ψει πολύ, ενώ οι επιδοτήσεις οδηγούν µάλ-
λον σε ένα είδος «ελλείµµατος επιχειρηµατι-
κότητας» στο χώρο, παρά ως δίχτυ ασφαλείας. 

Ξεθωριάζει το success story 
σε εναλλακτικές καλλιέργειες
Δεν σηκώνει πλέον ρίσκα η γεωργία, κάτι που έδειξε και η πρόσφατη προκήρυξη Νέων

Ακριβό επάγγελµα
Η γεωργία δεν έχει 

εξελιχθεί µόνο σε ένα πολύ 
ακριβό σπορ, αλλά και σε 

µία δραστηριότητα της 
οποίας το ρίσκο ανεβαίνει 

σε δυσθεώρητα ύψη, 
λαµβάνοντας υπόψη 

και την κλιµατική αλλαγή
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Ποιος τελικά θα εμπιστευτεί 
τα 40.000 ευρώ στην αλόη;
Στο ερώτημα αν μπορεί μία καλλιέργεια που φέρνει 2.600 ευρώ έσοδα στο στρέμμα 
να είναι τελικά ασύμφορη ακόμη και με το πριμ εγκατάστασης απαντά ο ΕΛΓΟ Δήμητρα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η τύχη των εναλλακτικών καλλιεργειών ανέκα-
θεν συνδεόταν είτε µε τις προκηρύξεις για ενι-
σχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων, 
είτε κάποιες φορές και µε την εκάστοτε «µόδα». 
Μελέτη που προέρχεται από το Ινστιτούτο Ερευ-
νών Αγροτικής Οικονοµίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα (Α. Λιοντάκης, Α. Σιντόρη, Ε. Τζουρα-
µάνη), δείχνει πως η τρέχουσα συγκυρία και το 
περασµένο πρόγραµµα Νέων Αγροτών έδρασαν 
µάλλον αποτρεπτικά για την υιοθέτηση καινοτό-
µων δραστηριοτήτων, φέρνοντας ως παράδειγ-
µα την περίπτωση της βιολογικής αλόης βέρα. 

Κόστη, έσοδα και έξοδα της καλλιέργειας
Σύµφωνα µε την ανάλυση που φιλοξενεί η µελέ-

τη µε τίτλο «Ο ρόλος της ενίσχυσης εκκίνησης για 
νέους αγρότες στην υιοθεσία Καινοτόµων Αγροτι-
κών ∆ραστηριοτήτων: Η περίπτωση της Αλόης Βέ-
ρα», τα οικονοµοτεχνικά στοιχεία της καλλιέργει-
ας έχουν ως εξής:

Κόστος εγκατάστασης: Οι µελετητές χωρίζουν 
τα κόστη ανάλογα τον βλαστό. Για βλαστό ενός έ-
τους το κόστος εγκατάστασης φτάνει τα 7.719 ευ-
ρώ το στρέµµα. Με βλαστό δύο ετών τα 6.589 ευρώ. 
Για όποιον έχει τους δικούς του βλαστούς, το κό-
στος πέφτει στα 5.000 ευρώ περίπου (βλ. πίνακα). 

Έσοδα ανά στρέµµα: Τα έσοδα ανά στρέµµα 
κυµαίνονται στο 95% των περιπτώσεων σύµφω-
να µε την έρευνα µεταξύ 1.200 και 4.300 ευρώ το 
στρέµµα και κατά µέσο όρο στα 2.600 ευρώ. Αυτή 
η πολύ µεγάλη απόκλειση οφείλεται στην υψηλή 
διακύµανση που εµφανίζουν οι αποδόσεις, οι τιµές 
και η εµπορική διάθεση του προϊόντος. 

Ετήσια λειτουργικά έξοδα: Τα ετήσια κόστη έ-
χουν πολύ λιγότερη διακύµανση. Στο 95% των περι-
πτώσεων τα ετήσια κόστη κυµαίνονται µεταξύ 2.350 

ευρώ και 2.700 ευρώ το στρέµµα. Κατά µέσο όρο τα 
κόστη µπορεί να είναι χαµηλότερα από τα έσοδα, 
ωστόσο η µεγάλη διακύµανση των εσόδων αυξά-
νει την πιθανότητα ζηµιάς και ως εκ τούτου µιλά-
µε για µία καλλιέργεια υψηλού ρίσκου. 

Ακριβό σπορ, υψηλού ρίσκου
∆εδοµένης της σηµασίας κάθε αγοράς στην α-

νάλυσή, αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι 
ο γεωργός πρέπει να διασφαλίσει τη διανοµή ση-
µαντικού µέρους της σοδειάς είτε στις αγορές λια-
νικής είτε µέσω απευθείας πωλήσεων, ώστε να φτά-
σει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο εσόδων. 

Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα, κα-
θώς αποκαλύπτει την αναγκαιότητα διαφοροποίη-
σης της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, εάν η δια-
νοµή της αλόης βέρα φεύγει είτε µέσω του κανα-
λιού αγορών λιανικής είτε µέσω απευθείας πωλή-
σεων, ο αγρότης θα πρέπει να αναζητήσει µια µο-
νάδα επεξεργασίας που να προσφέρει τιµή υψηλό-
τερη από την αναµενόµενη αξία των 0,2 ευρώ/κι-
λό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι µια πρόσθετη πη-
γή εισοδήµατος θα µπορούσε επίσης να δηµιουρ-
γηθεί µε την προµήθεια βλαστών σε άλλους αγρό-
τες που θέλουν να επενδύσουν στην αλόη βέρα.  Ω-
στόσο, αυτή δεν είναι µια απλή διαδικασία, καθώς 
απαιτείται ειδική άδεια.

Αυτά τα ευρήµατα υποδηλώνουν ότι στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης για νέους αγρότες, ένας επενδυτής 
θα πρέπει να δέχεται εξαιρετικά το ρίσκο για να α-
ξιολογήσει θετικά την επιλογή να επενδύσει στην 
καλλιέργεια αλόης βέρα. Και αυτό, λόγω των µε-
γάλων απαιτήσεων αύξησης της τυπικής απόδο-
σης, παραµονής στο επάγγελµα και ετήσιου τζί-
ρου που έχει θέσει η προκήρυξη. Σηµειώνεται ε-
δώ πως η έρευνα είχε γίνει όσο ήταν στη διαβού-
λευση η προκήρυξη όπου οι δεσµεύσεις ήταν σε έ-
να βαθµό αυξηµένες σε σχέση µε την τελική πρό-
σκληση που έτρεξε. 

Βιώσιµο
πρότζεκτ µόνο
µε µεταποίηση
Πιθανός τρόπος να ξεπεραστεί ο 
κίνδυνος που συνδέεται µε αυτήν την 
καλλιέργεια είναι η µεταποίηση καθώς 
και  η διαφοροποίηση του αγροτικού 
εισοδήµατος. Η αλόη βέρα όπως λένε 
οι ερευνητές, είναι µια καλλιέργεια 
κατάλληλη για καθετοποίηση µέσω 
της ανάπτυξης µονάδων επεξεργασίας 
µικρής κλίµακας, είτε σε επίπεδο 
µεµονωµένης εκµετάλλευσης είτε σε 
επίπεδο οργάνωσης παραγωγών. ∆ύο 
περιπτώσεις καθετοποίησης υπάρχουν 
µέχρι στιγµής στην Ελλάδα, η µία υπό 
συνεταιριστική µορφή στη Νάξο και 
η άλλη από έναν µεµονωµένο αγρότη 
στη Χίο, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα 
στοιχεία. Επιπλέον, η φυτεία αλόης 
βέρα προσφέρει την ευκαιρία για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού, όπως ο οικοτουρισµός, 
χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
πολυλειτουργικής φάρµας. Αυτό 
µπορεί να ενισχύσει τη διαφοροποίηση 
του εισοδήµατος, µια στρατηγική 
που µε τη σειρά της µπορεί να µειώσει 
τον εισοδηµατικό κίνδυνο και την 
αβεβαιότητα.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟ
  ∆ΥΟ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟ 
Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ  69,6 69,6 69,6

ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΣΤΩΝ  1.500 2.000 400

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  687 687 687

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  156 156 156

ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.098 2.098 2.098

ΕΡΓΑΤΙΚΑ  1.158 551 551

ΓΗ  326 163 163

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ  837 421 421

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  885 442 442

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.) 7.719 6.589 4.989

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Ο περιορισμός του ρίσκου 
κρίνει την τελική απόφαση
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσής έδειξαν πως οι 
όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση του µέτρου 
για τους νέους αγρότες επιδείνωσαν τη σκοπιµό-
τητα επένδυσης στη βιολογική καλλιέργεια αλό-
ης βέρα και πιθανώς σε άλλες καινοτόµες καλλι-
έργειες, σε σύγκριση µε την πρόσκληση του µέ-
τρου του 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυ-
ξηµένη ζήτηση για γη και στις αρχικές επενδύ-
σεις κεφαλαίων που απαιτεί, οι οποίες ήδη θέ-
τουν περιορισµούς για τους νεοεισερχόµενους 
στη γεωργία. Αυτές οι απαιτήσεις µπορεί να α-
ποθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών καλ-
λιεργειών που είναι δηµοφιλείς στους νέους δυ-
νητικούς αγρότες, σύµφωνα µε τους ερευνητές. 

Η ανάλυση προτείνει επίσης τρόπους υπέρβα-
σης του κινδύνου που σχετίζεται µε τη δραστη-
ριότητα, µε διαφοροποίηση της εµπορικής αξι-
οποίησης του προϊόντος, καθώς τα αποτελέσµα-
τα υπογραµµίζουν το σηµαντικό ποσό εσόδων 
που µπορεί να προκύψει από τις άµεσες πωλή-
σεις και τις αγορές λιανικής. Ένας άλλος τρόπος 
αντιµετώπισης του κινδύνου είναι η καθετοποί-
ηση που µπορεί να είναι ελκυστική για τους νέ-
ους επενδυτές, δεδοµένης της αυξανόµενης έ-
ρευνας για εναλλακτικές χρήσεις αλόης σε φαρ-
µακευτικά προϊόντα, καλλυντικά καθώς και στη 
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.

Είναι αρκετός ο «θρύλος» µίας καλλιέργειας 
για να µπει κανείς σε αυτήν;

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, για µια συ-
γκεκριµένη οµάδα ανθρώπων, η καλλιέργεια α-
λόης βέρα ή οποιασδήποτε εναλλακτικής καλλι-
έργειας είναι κάτι περισσότερο από µια επένδυση. 
Είναι ένας τρόπος καινοτοµίας και ανακάλυψης 
νέων δυνατοτήτων, µια πρόκληση που πρέπει να 
επιτευχθεί και, συνολικά, ένας «τρόπος ζωής». 

Υπό αυτή την έννοια, ο «θρύλος» της αλόης 
βέρα µπορεί να προσθέσει το επιθυµητό της ε-
πένδυσης και να αντισταθµίσει τον αυξηµένο 
κίνδυνο και την αβεβαιότητα, αναφέρουν οι ε-
ρευνητές. Αυτό ισχύει για πολλούς από τους υ-
φιστάµενους καλλιεργητές αλόης βέρα, οι οποί-
οι δεν λειτουργούν ως homo Economicus (άν-
θρωπος που λαµβάνει τέλειες ορθολογικά οι-
κονοµικές αποφάσεις) και, εποµένως, ενδέχε-
ται να µην στοχεύουν αποκλειστικά στη µεγι-
στοποίηση του κέρδους. 

Τέλος, τονίζεται στην έρευνα πως πρέπει να 
δοθεί έµφαση στα θετικά αποτελέσµατα που µπο-
ρεί να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες µια ευ-
ρεία επιτυχηµένη υιοθέτηση αυτής της καλλιέρ-
γειας. Η αλόη βέρα ανήκει σε µια οµάδα καλλι-
εργειών που µπορούν να αξιοποιήσουν αποτε-
λεσµατικά τις φτωχές εκτάσεις και έτσι µπορούν 
να ενισχύσουν σηµαντικά τη βιωσιµότητα των 
αγροτικών οικονοµιών. «Η υποστήριξη των κα-
θεστώτων πολιτικής είναι σηµαντικά εργαλεία 
σε αυτή την προσπάθεια, καθώς χωρίς υποστή-
ριξη αυτές οι επενδύσεις θα ήταν ανεπιθύµητες 
από τους αγρότες/επενδυτές. [...] 

Συνολικά, η κύρια ιδέα της στήριξης νέων γε-
ωργών είναι η αναδιάρθρωση του γεωργικού το-
µέα και η αναζωογόνηση των αγροτικών περι-
οχών. Η υιοθέτηση καινοτόµων καλλιεργειών 
µπορεί να διευκολύνει αυτές τις διαρθρωτικές 
αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι µετριάζονται 
τόσο ο κίνδυνος αγοράς όσο και ο κίνδυνος πα-
ραγωγής µέσω της διερεύνησης πιθανών αγο-
ρών και της εφαρµογής καλά σχεδιασµένων υ-
πηρεσιών επέκτασης που µπορούν να βοηθή-
σουν τους αγρότες να συµµετάσχουν επιτυχώς 
στην καλλιέργεια εναλλακτικών καλλιεργειών», 
αναφέρει τέλος η έρευνα. 

Η στήριξη 
για κάθε νέο 
πρότζεκτ, που 
εστιάζει σε 
καινοτόµες 
καλλιέργειες, 
πρέπει να 
είναι και 
χρηµατική και 
συµβουλευτική, 
για να έχει 
επιτυχία. 

ΚΑΝΑΛΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
�ΤΟΝΟΙ�

%
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΕΣΟ∆Α

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α  4,65 90.00% 0,2 930

ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  0,47 9.00% 3,0 1.395

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  0,05 1.00% 6,0 310

ΣΥΝΟΛΟ 5,17 2.635

Αναµενόµενα έσοδα από τις πωλήσεις βιολογικών φύλλων αλόης βέρα (ανά στρέµµα), µε 
βάση τις αναµενόµενες αξίες απόδοσης, µεριδίου αγοράς και τιµής.
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Όταν έρχονται 
οι επιδοτήσεις 
αργοσβήνει 
το επιχειρείν 
Το αγροτικό  επάγγελμα δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται ως 
λύση ανάγκης λέει έρευνα  

Οι επιδοτήσεις από «υποστηρικτικές» 
της αγροτικής δραστηριότητας έχουν 
γίνει η αιτία σε πολλές περιπτώσεις να 
οδηγούν σε ένα είδος «ελλείµµατος ε-
πιχειρηµατικότητας» στο χώρο. Άλλω-
στε εφόσον αυτές είναι σε ορισµένες 
περιπτώσεις εξασφαλίζουν το εισόδη-
µα για ποιο λόγο να παλέψει κάποιος 
για το κάτι παραπάνω. Μάλιστα, λέγε-
ται πως εκείνος που θα επιλέξει το χω-
ράφι σαν τόπο ενασχόλησης από ανά-
γκη, είναι σχεδόν καταδικασµένος σε 
«χαµηλές πτήσεις». 

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα συ-
µπεράσµατα µελέτης σε 400 περιπτώσεις 
Ελλήνων αγροτών στα πλαίσια έρευνας 
µε τίτλο «Η αντίληψη των αγροτών για 
την επιχειρηµατική επιτυχία: αποδεί-
ξεις από την ελληνική πραγµατικότη-
τα». Σε αυτή τη µελέτη, µελετήθηκαν τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά  των αγρο-
τών, κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτη-
ριστικά (π.χ. φύλο, µορφωτικό υπόβα-
θρο, αρχικό οικονοµικό κεφάλαιο) και 
εξωτερικοί µη οργανωτικοί παράγοντες 
πρόβλεψης (π.χ. οικονοµική κρίση, α-
νταγωνισµός, φόροι, εργασιακά προ-
βλήµατα, κ.λπ.) εξετάζοντας πώς αυτοί 
οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την επι-
χειρηµατική επιτυχία. 

Τι απαιτείται για να νιώσει κάποιος 
αγρότης «επιτυχηµένος 
επιχειρηµατίας»

Σύµφωνα µε τη µελέτη, προκύπτουν 
τρία συµπεράσµατα: 

Πρώτον, η σχέση µεταξύ της εκπαίδευ-
σης και της προσωπικής επιτυχίας των α-
γροτών είναι αρνητική, πράγµα που ση-
µαίνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπε-
δο εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο αντιλαµ-
βάνεται τη δική του επιτυχία ο αγρότης. 
Παρόλο που παράγοντες όπως το εκπαι-
δευτικό υπόβαθρο και η εκπαίδευση στην 
επιχειρηµατικότητα είναι θεµελιώδη α-
τοµικά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν 
στην επίτευξη επιχειρηµατικής επιτυχί-

ας, η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει ση-
µαντική αρνητική επίδραση στην αντί-
ληψή της.Μάλιστα, έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι οι επιχειρηµατίες µε τριτοβάθµια 
εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να διαλύ-
σουν τις εταιρείες τους ή να βρουν άλ-
λες υψηλότερες θέσεις εργασίας. 

∆εύτερον, όταν η αρχική χρηµατοδό-
τηση προέρχεται από την οικογένεια ή 
από χρήµατα που ήδη υπάρχουν, οι α-
γρότες αισθάνονται ότι δεν έχουν πε-
τύχει αρκετά από µόνοι τους για να αι-
σθάνονται πολύ επιτυχηµένοι. Ενώ το 
αρχικό κεφάλαιο αγοράζει χρόνο και ο 
επιχειρηµατίας µαθαίνει ή ξεπερνά τα 
προβλήµατα, οι επιχειρηµατίες που έ-
χουν και εκείνοι που αναζητούν το κε-
φάλαιό τους έχει βρεθεί ότι έχουν δια-
φορετικές αντιλήψεις για την επιχειρη-
µατική επιτυχία.

Τρίτον, οι αγρότες που οδηγούνται 
από αρνητικά κίνητρα λόγω της ανά-
γκης να δραστηριοποιηθούν στον γε-
ωργικό τοµέα δεν είναι ικανοποιηµένοι 
µε αυτό που κάνουν και δεν έχουν επι-
τυχία. Με βάση ευρήµατα άλλων µελε-
τών, υποστηρίζεται πως οι επιχειρηµα-

τίες που παρακινούνται από την ανάγκη 
έχουν αδύναµες προοπτικές ανάπτυξης.

Σε αντίθεση µε αρκετές µελέτες που 
υποστηρίζουν την επιρροή εξωτερικών 
παραγόντων ως µέτρο της επιχειρηµα-
τικής επιτυχίας, η µελέτη δείχνει ότι αυ-
τό το κριτήριο αυτό έχει µικρή σχέση µε 
την αντίληψη περί επιτυχίας των αγρο-
τών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα ευ-
ρήµατα της µελέτης, η αντίληψη των α-
γροτών για την επιτυχία δεν επηρεάζε-
ται σηµαντικά από παράγοντες όπως ο 
ανταγωνισµός, η οικονοµική κρίση, τα 
προβλήµατα απασχόλησης κ.λπ. 

Συντελεστές της µελέτης
Συγγραφείς της µελέτης είναι οι Αλε-

ξάνδρα Πλιακούρα, Γρηγόριος Μπελη-
γιάννης από το Τµήµα ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων Τροφίµων και Αγροτικών Ε-
πιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πατρών,  ο 
Αχιλλέας Κοντογεώργος από το Τµήµα 
Γεωπονίας, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, και 
ο Φώτης Χατζηθεοδωρίδης από το Τµή-
µα Περιφερειακών και ∆ιασυνοριακών 
Εξελίξεων, Σχολή Οικονοµικών Επιστη-
µών, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας.

Η αντίληψη των 
αγροτών για την 
επιτυχία δεν 
επηρεάζεται 
σημαντικά από 
παράγοντες όπως 
ο ανταγωνισμός, η 
οικονομική κρίση, 
τα προβλήματα 
απασχόλησης 
κ.λπ.

Οι επιχειρηµατίες 
που παρακινούνται 
από την ανάγκη, έχουν 
αδύναµες προοπτικές 
ανάπτυξης.
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